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SL-SK S1-B + R1 AC Triac dimmer szett

Márka: S-Lightled  |  Cikkszám: LEDVSK041  |  Származási hely: Kína

Fontos figyelmeztetések:
Kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, mert a termék
helytelen használata annak meghibásodásához vezethet!
Bekötéskor áramtalanítsa a terméket!
Ne tegye ki víz, vagy pára közvetlen hatásának!

A termék leírása
Az SL-SK S1-B dimmer segítségével a 100-240V feszültséggel működő dimmelhető LED fényforrások, TRIAC dimmelhető 
tápegységek valamint a hagyományos vagy halogén izzók fényerejét tudjuk szabályozni. A TRIAC dimmer egy csatornás, 
max. kimeneti áram 1.5 A. Beépíthető szabványos 65mm dobozba, nyomógombbal, vagy az SK széria távszabályzóival 
működtethető. A szett SL-SK R1 1 zónás LED dimmer távszabályzót tartalmaz.

Termékjellemzők
Bemeneti feszültség: AC 100-240V
Kimenet: AC 100-240V / 100-240W
Kimeneti áram: max. 1A
IP védelem: IP20
Vezérlő távolság: 30 méter

Méretek:
H: 135 mm
SZ: 40 mm
M: 11 mm

Match gomb
Párosítás, vagy minimum fényerő beálítás

AC L bemenet (fázis)

AC N bemenet (nulla)

AC Nyomógomb vezérlő

AC L kimenet (fázis)

AC N kimenet (nulla)

DIP kapcsoló a fázislefutás kapcsolásához:
Felfutónál LED, lefutónál vezérlőkhöz és
normál fényforrásokhoz

Rövid nyomás: 10 szintű állítás szintenként
Hosszú nyomás: 256 szintű folyamatos állítás

Fénybeállítás memória:
Rövid nyomásra betölti, hosszú nyomásra (2mp)

elmenti az aktuális fénybeállításokat

Fényerő 25% Fényerő 50%

Fényerő 75% Fényerő 100%

Fényerő - Fényerő +

Éjszakai fényBE/KI

Állapotjelző LED

Jelenet 2Jelenet 1

Működtető feszültség: 3V DC
(2 db CR2025H gombelem)
Kimenő jel: RF(2.4GHz)
Működési hőmérséklet: -30 C° - +55C°
Távirányító távolság: 30 méter
Készenléti idő: 2 év

Termékjellemzők
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Bekötés:

A távirányító párosítása
Röviden nyomja meg a vevőegység “MATCH” gombját, majd nyomja meg a távvezérlő be/ki gombját 5 másodpercen belül.
Törlés: Tartsa lenyomva a vevőegység “MATCH” gombját 5 másodpercig, és törölje az összes párosított távirányítót.

Figyelem! Kérjük, mielőtt áram alá helyezi az eszközt, győződjön meg arról, hogy minden csatlakozás és
polaritás helyes és biztonságos, ellenkező esetben a vezérlő maradandóan károsodhat!

Szabályozható
LED világítás

Triac
szabályozható
LED vezérlő

LED világítás

Kapcsoló
Kapcsoló Kapcsoló

Kapcsoló

Csatlakozás szabályozható
LED világítással

Csatlakozás
Triac szabályozható

LED vezérlővel

Megjegyzés: A kapcsolt világítás terhelés kiszámításakor a bemeneti teljesítmény vagy a bemeneti áram paramétereit számolni, a kimeneti teljesítmény
paraméterei nem használhatók, ellenkező esetben a termék túlterhelődik és megsérül.

Felfutó, vagy lefutó fázis szabályozás beállítások

Válassza ki az felfutó fázis dimmer vagy a lefutó fázis dimmer beállítást a dimmelhető
fényforrásnak megfelelően, LED-es lámpa (felfutó) vagy vezérlő és hagyományos
fényforrások (lefutó) szerint. 

Lefutó fázis

Felfutó fázis

Nyomja meg hosszan a Min set gombot 2 másodpercig, ekkor a fény 2-szer villog, ezzel jelezve, hogy készen áll a
minimum fényerő beállítására. Ezután nyomja meg röviden a Min set gombot 1-6 alkalommal, hogy 6 szintű
fényerősséget kapjon: 5%, 10%, 15%, 20%, 25% vagy 30%. A fény azonnal az aktuális minimum fényerőn világít.
Hosszan nyomja meg a Min set gombot 2 másodpercig vagy várjon 8 másodperig, ekkor kilép a min fényerő
beállításából és a fény automatikusan újra 100% fényerőt ad ki.

Minimum fényerőszint beállítása


