GE-SDS200 CS&CW
UN
P standby

230 V AC/50 Hz
0,5 W
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ε
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R,C

(mm)

≤ 150 W
≤ 105 W

LED

Button 2
Button 1
160 cm

≤ 105 W (max. 1

LED)*

≤ 105 W

120 cm

≤ 105 W
≤ 105 W

LED

25 mm
H03VVH2-F 2x0.75 mm²
0.75 mm² 5 mm

N

°C

0 °C ... +35 °C

%

< 80 % rH
IP20 EN 60529

verzinnt / tinned

Ürün kodu:

GE-SDS200

Ürün:

Kablolu Dimer

Renk:

Siyah/Beyaz

Güç:

150W

GTIN:

7640156790238
Montaj ve İşletime Alma

Cihaz sadece koruma sınıfı II (Sembol ) ile sınıflandırılmış lambalara bağlanabilir. Montaj için kablo
anahtarı ile birlikte orjinal lamba kablosu kullanılmalıdır. Kablolu dimerin yük hattı (açık uç) lambaya
takılmalıdır ve asıl gerilim besleme hattının bağlantı
noktalarına bağlanmalıdır. Yük hattı uygun şekilde
kısaltılabilir. Cihaza özgü montaj kuralları dikkate
alınmalıdır. Gerekirse hat uçları (kablo yüksükleri)
uygun şekilde hazırlanmalıdır. Bağlantı hatları
değiştirilemez, hasarlı olmaları durumunda kablolu
dimer değiştirilmelidir. Kablolu dimer üzeri kapalı
olarak işletilmemelidir. (ısı birikimi ve aşırı ısınma
tehlikesi) Eklektrik bağlantısı yapıldıktan ve gerilim
beslemesi açıldıktan sonra kablolu dimer 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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