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GE-SDM200
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Kablolu Dimer
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GTIN:

4290046000034
Montaj ve İşletime Alma

Montaj doğrudan lambanın gerilim besleme hattına
yapılır. Montaj esnasında PE topraklamasının lambaya
doğru kesintiye uğramamasına dikkat edin. İzin verilen
ortam sıcaklığı ve lamba üreticisinin özel montaj kuralları dikkate alınmalıdır. Kablolu dimmer üzeri kapalı
olarak işletilmemelidir. (ısı birikimi ve aşırı ısınma
tehlikesi) Elektrik bağlantısı yapıldıktan ve gerilim
beslemesi açıldıktan sonra kablolu dimmer otomatik
olarak akım devresi dağıtıcısındaki digitalSTROM metreye kendisini tanıtır. Cihaz ardından işletime hazır olur
ve digitalSTROM komutları üzerinden kontrol edilebilir.
Ürünün fonksiyonunu tam kapsamlı olarak kullanabilmek için bir sistem güncellemesi yapılmalıdır.
Bkz. digitalSTROM Kurulum Klavuzu.

Güvenlik
Hayati tehlike: Gerilim (230V AC) altında olan elektrik
tesisatlarına dokunmak ölüme veya ağır yanıklara yol
açabilir. Bu cihazın kurulumundan önce tüm besleme
hatlarını gerilimsiz hale getirin ve kontrolünü sağlayın.
Gerilimin üçüncü kişiler tarafından açılmasını engelleyin.
Önemli bilgiler: Bu ürün sadece eğitim almış teknik
personel tarafından kurulabilir ve işletime alınabilir.
Ülkeye özgü kurallar dikkate alınmalıdır. Cihaz sadece
kuru ve kapalı alanlarda işletilmeli, sağlığı veya yaşamı
güvence altına alınan amaçlar ya da cihazın arızalanmasının insanlar, hayvanlar veya maddi değerler için
tehlike oluşturan amaçlar için doğrudan veya dolaylı
olarak kullanılmamalıdır.

Fonksiyon ve Kullanım Amacı
Kablolu dimer, kendi başına duran lambalara (ayaklı
lambalar veya masa lambası) bağlantı için kullanılır.
Sonradan donatım için kullanılabilir ve lambanın
gerilim besleme hattına takılır. Bu şekilde bağlanan
lambalar 230 V hattı üzerinden digitalSTROM komutları
iile açılıp kapatılabilir ve aydınlatma derecesi dimleme
iişletiminde değiştirilebilir.
Bu kablolu dimmer endüktif yük ile işletim için uygun
değildir. Güç bilgileri nominal işletim için geçerlidir.Yükün açma akımlarına dikkat edin.
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