Dimmer 230V

Sciemniacz oswietlenia DEIMIC Dimmer 230V
stui:y do sterowania poziomem swiecenia wybra
nych rodzaj6w zr6det swiatta takich jak i:ar6wki
i:arowe, i:ar6wki halogenowe, i:ar6wki LEDowe
z funkcjq sciemniania, i:ar6wki sciemnialne 12V
zamontowane za transformatorem toroidalnym,
i:ar6wki sciemnialne 12V umieszczone
za transformatorem elektronicznym wyposai:onym
w funkcj� sciemniania.
Sterowanie odbywa si� za pomoeq sygnatu PWM,
dzi�ki czemu urzctdzenie moi:na podtqczyc do
automatyki budynkowej.
Urzqdzenie wyst�puje r6wniei: w wersji RS485
z protokotem MODBUS RTU.

Sterownik realizuje sterowanie za pomocq tranzy
stor6w MOSFET dzi�ki czemu moi:liwa jest praca w
trybie Leading-Edge lub Trailing-Edge,
dzi�ki czemu moi:liwe jest sciemnianie kai:dego
zr6dta swiat+a, kt6re obstuguje funkcj� sciemniania.

Tryb pracy tranzystora (Leading-Edge, Trailing-Ed
ge) oraz typ kanatu wejsciowego (PWM) wybierany
jest za pomoeq zworek umieszczonych na pfytce.
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Obciqi:alnosc:
Wszystkie urzqdzenia muszq bye dostosowane do moi:liwosci sciemniania, w innym przypadku mogq
one zostac uszkodzone.
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Dioda Status LED

Dioda status LED informuje o trybie pracy urzqdzenia.
- W przypadku gdy dioda nie swieci: urzqdzenie nie ma zasilania 12V,
- w przypadku gdy dioda swieci na czerwono: urzqdzenie ma zasilanie lecz nie ma podtqczonego napi�cia 230V lub przepalony jest bezpiecznik,
- w przypadku gdy dioda swieci na zielono: urzqdzenie dziata poprawnie ma zasilanie oraz napi�cia
230V,
- w przypadku gdy dioda swieci na pomaranczowo: moduł uległ przegrzaniu.
Wentylator

Sterownik wyposai:ony jest w wentylator, kt6ry aktywuje si� po przekroczeniu określonej
temperatury. Pr�dkosc wentylatora regulowana jest automatycznie w zwiqzku z temperaturq
modutu.
Zabezpieczenie termiczne

Po przekroczeniu temperatury 65 °( sterownik automatycznie wytqcza wszystkie kanaty,
aby zapobiec uszkodzeniu uktadu oraz wywotaniu poi:aru. Dioda statusowa świeci się wówczas
na kolor pomarańczowy.
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Tryb pracy wybieramy za pomocq jumpera
MODE. Zwarty Jumper aktywuje tryb Leadingedge, Jumper rozwarty aktywuje tryb Trailingedge. Domyslnie sterownik dostarczany jest w
trybie pracy Leading-edge. Wybrany tryb pracy
aktywowany jest na oba kanaty.
Zar6wno tryb pracy jak i wyb6r sygnafu
sterujqcego sprawdzany jest przy uruchomieniu
urzqdzenia. W przypadku zmiany trybu pracy lub
zmianie sygnafu sterujqcego konieczne
jest odfqczenie oraz ponowne podfqczenie
urzqdzenia do zasilania.
W przypadki sygnafu wejsciowego PWM Zacisk
PO- odpowiada sygnafowi sterujqcemu dla
kanafu DO a Pl- odpowiada sygnafowi
sterujqcemu dla kanafu D1.

Na zacisk + podajemy napi�cie dodatnie z
przebiegu PWM a na PO- i P1- mas� sygnafu PWM.
W sterowniku zaciski PO-, Pl-, + podfqczone sq
przez rezystor do optotranzystora jak na rysunku
ponizej. Sq one odseparowane optycznie
od elektroniki wewn�trznej ukfadu. Na zacisk +,
mozemy podac napi�cie z zakresu od SV
do 24V.

UWAGA NA NAtADOWANE KONDENSATORY,
DOTKNl�CIE GROZI PORAiENIEM PRJ\DEM!
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Schemat podtqczenia do sygnatu PWM:
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