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15
Seria 15 - Elektroniczny przekaênik impulsowy ze Êciemniaczem
Funkcje

15.91

15.51

15.81

Elektroniczny przekaênik impulsowy ze
Êciemniaczem do sterowania oÊwietleniem
Mo˝na stosowaç do lamp ˝arowych i
halogenowych (z lub bez transformatora lub
zasilacza)
• Wersja kompatybilna z energooszcz´dnymi
Êciemnialnymi lampami (CFL lub LED) i
wszystkimi transformatorami nawet w stanie
beznapi´ciowym (15.81)
• Wersja kompatybilna z Êciemnialnymi
lampami LED na 230 V (15.91)
• Mogà byç stosowane w instalacjach 3 i 4
przewodowych
• Łagodne załàczanie i wyłàczanie
• Z pami´cià ostatnio wybranego poziomu
nat´˝enia oÊwietlenia lub bez pami´ci
• Krokowe (tylko 15.51) lub liniowe Êciemnianie
• Ochrona termiczna przed przecià˝eniem
• Zabezpieczenie termiczne (15.81)
• Zasilanie 230V AC, 50 Hz (15.91), 50 i 60 Hz
(15.51), 50/ 60 Hz z automatycznym
rozopoznawaniem cz´stotliwoÊci (15.81)
•

Do monta˝u w rozdzielni
Maksymalne obcià˝enie 100 W
• Dwa tryby pracy
• Âciemnianie zboczem
narastajàcym
• Kompatybilny z Êciemnialnymi
lampami LED

monta˝u w obudowie
lub puszce
• Maksymalne obcià˝enie 400 W
• Dwa tryby pracy
• Dwa ró˝ne typy dla liniowego
i stopniowego Êciemniania
• Âciemnianie zboczem
opadajàcym

•
•

• Do

17.5 mm modułowy
Maksymalne obcià˝enie 500 W
• Wielofunkcyjny
• Âciemnianie zboczem
narastajàcym i opadajàcym
(w zale˝noÊci od funkcji)
• Kompatybilny z
energooszcz´dnymi
Êciemnialnymi lampami
•
•

Zaciski Êrubowe

Wymiary patrz str. 6
Obwód wyjÊciowy
Napi´cie znamionowe

V AC

230

230

230

Maks. moc łàczeniowa

W

100

400

500

Min. moc łàczeniowa

W

3

10

3

100

400

500 (1)

toroidalny transformator do halogenów W

—

300 (2)

500 (3)

transformator rdzeniowy do halogenów W

—

—

500 (3)

Dopuszczalne obcià˝enie: 230V ˝arowe lub halogenowe W

(4)

500 (1)

transformator elektroniczny (stateczniki) dla halogenów W

—

400

Êciemnialne Êwietlówki kompaktowe (FCL) W

—

—

100 (5)

Êciemnialne LED 230 V W

50

—

100 (5)

—

100 (1)

Êciemnialne LED z elektronicznym transformatorem W

Dane cewki
Napi´cie znamionowe (UN)

50 (6)
230

V AC (50/60 Hz)

Zakres napi´cia zasilania
Pobór mocy w stanie wyłàczenia

W

Sposób pracy

(6)

230

230 (7)

230 (8)

230

(0.8…1.1)UN

(0.8…1.1)UN

(0.8…1.1)UN

0.4

0.7

Zbocze narastajàce

Zbocze opadajàce

0.5
Zbocze opadajàce (poz.
Zbocze narastajàce (poz.

)
)

i( )

Temperatura pracy
Stopieƒ ochrony

°C

–10…+50 (9)

–10…+50 (9)

–10…+50 (10)

IP 20

IP 20

IP 20
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Certyfikaty i dopuszczenia
Uwaga
(1) wybierz pozycj´ “˝arówki” (
) na przednim panelu;
(2) tylko jeden transformator. Nie załàczaç transformatora bez obcià˝enia;
(3) wybierz pozycj´ “transformator” (
) na przednim panelu. Zalecane nie wi´cej ni˝ 2 transformatory;
(4) tylko jeden transformator;
(5) wybierz pozycj´ “Êwietlówki energooszcz´dne” (
) na przednim panelu i ustaw odpowiednià wartoÊç minimalnego poziomu Êciemniania
(w zale˝noÊci od typu lampy);
(6) Tylko jeÊli zasilacz jest kompatybilny z metodà Êciemniania zboczem narastajàcym.
(7) Tylko wersja 50 Hz.
(8) dost´pne wykonanie 60 Hz (sprawdê dane zamawiania);
(9) niezalecane jest montowanie wi´cej ni˝ jednego Êciemniacza w jednej obudowie; chyba, ˝e zapewniona jest odpowiednia wentylacja lub
obcià˝enie nie przekracza 100 W (15.51) i 50 W (15.91).
(10) przy obcià˝eniu powy˝ej 300W musi byç zapewniona odpowiednia wentylacja - zalecane jest zastosowanie 5mm przerwy po obydwu stronach
Êciemniacza;
Nie współpracuje z podÊwietlanymi przyciskami.
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Przekaêniki instalacyjne

Dane ogólne
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Seria 15 - Elektroniczny przekaênik impulsowy ze Êciemniaczem
Kod zamówienia
Przykład: Typ 15.51, elektroniczny przekaênik impulsowy ze Êciemniaczem, 230 V AC.

1 5 . 5

1 . 8 . 2 3 0 . 0

Seria

4

0

0 = Standard
4 = Tylko dla 15.51
Êciemniacza liniowego

Napi´cie znamionowe cewki
230 = 230 V

Typ
5 = Do monta˝u w obudowie lub puszce
8 = Do monta˝u na szynie DIN 35 mm,
17.5 mm szer., do lamp energooszcz´dnych
9 = Monta˝ w rozdzielnicy, dla LED

0

Rodzaj napi´cia cewki
8 = AC

Cz´stotliwoÊç AC
0 = 50 Hz (15.51/15.91)
50/60 Hz (15.81)
6 = 60 Hz (15.51)

IloÊç zestyków
1 = 1 wyjÊcie

Moc na wyjÊciu
0 = 100 W (15.91)
4 = 400 W (15.51)
5 = 500 W (15.81)
Wszystkie wykonania
15.51.8.230.0400 Êciemnianiacz stopniowy, 50Hz
15.51.8.230.0404 Êciemniacz liniowy, 50Hz
15.51.8.230.0460 Êciemnianiacz stopniowy, 60Hz
15.81.8.230.0500 Êciemniacz liniowy, 50/60Hz
15.91.8.230.0000 Êciemniacz liniowy, 50Hz

Dane ogólne
EMC specyfikacja
Typ testu

Standard odniesienia

Wyładowania elektrostatyczne

15.51/15.91

15.81

kontaktowe

EN 61000-4-2

4 kV

przez powietrze

EN 61000-4-2

8 kV

OdpornoÊç na promieniowanie pola elektromagnetycznego (80 … 1,000 MHz)

EN 61000-4-3

3 V/m

Bad. odp. na przepi´cia

w torach zasilania

EN 61000-4-4

4 kV

4 kV

na zaciskach włàcznika

EN 61000-4-4

4 kV

4 kV
2 kV

(5-50 ns, 5 i 100 kHz)

10 V/m

Impulsy napi´cia na zaciskach
(udar 1.2/50 µs)

asymetryczne

EN 61000-4-5

2 kV

w torach zasilania

EN 61000-4-6

3V

3V

na zaciskach włàcznika

EN 61000-4-6

3V

3V

Badanie odpornoÊci na przewodzone
sygnały (0.15…80 MHz)
Zaniki napi´cia

EN 61000-4-11

10 cycles

Krótkie przerwy

70 % UN,40 % UN

EN 61000-4-11

10 cycles

OdpornoÊç na zaburzenia elektromagnetyczne 0.15…30 MHz

EN 55014

Emisja zaburzeƒ

30…1,000 MHz

Przyłàcza
Maksymalny przekrój przewodów

class B
Linka

mm2

1x6/2x4

1 x 4 / 2 x 2.5

AWG

1 x 10 / 2 x 12

1 x 12 / 2 x 14

Dopuszczalny moment obrotowy Êruby

Nm

0.8

mm

9

Pozostałe dane
bez obcià˝onych zestyków

15.91

15.51

15.81
0.5

W

0.4

0.7

przy pràdzie znamionowym W

1.2

2.2

2.6

Maksymalna długoÊç przewodu przyłàczeniowego przycisków m

100

100

100
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Przekaêniki instalacyjne

EN 55014
Drut

DługoÊç odizolowanej koƒcówki przewodów
Oddawanie ciepła do otoczenia

class B

2

SERIA

15
Seria 15 - Elektroniczny przekaênik impulsowy ze Êciemniaczem
Ochrona termiczna i sygnalizacja
LED (typ 15.81)

Napi´cie zasilania Ochrona termiczna
OFF

—

ON

—

ON

ALARM

ALARM
JeÊli wbudowane zabezpieczenie termiczne (dla wszystkich typów
Êciemniaczy) wykryje przekroczenie dopuszczalnej temperatury
pracy, przecià˝enie przekaênika lub nieprawidłowe podłàczenie,
wyjÊcie przekaênika b´dzie wyłàczone.
Ponowne załàczenie Êciemniacza (poprzez przycisk impulsowy),
b´dzie mo˝liwe, kiedy temperatura spadnie do dopuszczalnej
(w czasie od 1 do 10 min., w zale˝noÊci od sposobu monta˝u)
oraz po wczeÊniejszym usuni´ciu przyczyny przecià˝enia.

Tryby pracy (typ 15.51/15.91)
Typ

Krokowe Êciemnianie
Tryb 1 (z pami´cià): Ostatnio wybrane nat´˝enie oÊwietlenia zostaje zapami´tane.
Dłu˝sze naciÊni´cie na przycisk: nat´˝enie oÊwietlenia wzrasta
lub maleje z ka˝dym nast. przyciÊni´ciem w maks. 10 krokach,
do wyboru pomi´dzy 100% wartoÊcià lub wartoÊcià minimalnà.
Krótkie naciÊni´cie na przycisk: na zmian´, załàczanie wyłàczanie. Podczas załàczenia poziomu nat´˝enia oÊwietlenia
powróci do ostatniego stanu przed wyłàczeniem.

15.51...0400

Tryb 2 (bez pami´ci): Załàczanie - wyłàczanie, ostatnio wybrane nat´˝enie oÊwietlenia nie zostaje zapami´tane.
Dłu˝sze naciÊni´cie na przycisk: nat´˝enie oÊwietlenia wzrasta
lub maleje z ka˝dym nast. przyciÊni´ciem w maks. 10 krokach,
do wyboru pomi´dzy 100% wartoÊcià lub wartoÊcià minimalnà.
Krótkie naciÊni´cie na przycisk: na zmian´, załàczajàc wyłàczajàc pomi´dzy maks. siłà Êwiatła i stanem wyłàczenia.

Typ

Âciemnianie liniowe
Tryb 3 (z pami´cià): poprzedni poziom Êwiatła jest zapami´tywany.
Dłu˝sze naciÊni´cie na przycisk: nat´˝enie oÊwietlenia wzrasta
lub maleje.

15.51...0404
15.91...0000

Krótkie naciÊni´cie na przycisk: na zmian´, załàczajà wyłàczajà.
Kiedy uruchomimy oÊwietlenie przyjmuje wartoÊç ustalonej
poprzednio pozycji.
Tryb 4 (bez pami´ci): poziom Êwiatła nie jest zapami´tywany.
Dłu˝sze naciÊni´cie na przycisk: nat´˝enie oÊwietlenia wzrasta
lub maleje.
Krótkie naciÊni´cie na przycisk: na zmian´, załàczajàc wyłàczajàc pomi´dzy maks. siłà Êwiatła i stanem wyłàczenia.
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Typ 15.51

Typ 15.91

15.51 mo˝e byç wst´pnie ustawiony w tryb 1 lub 3 (w zale˝noÊci od
wersji), ˝eby to zmieniç nale˝y zastosowaç si´ do poni˝szej instrukcji:
a) odłàczyç zasilanie;
b) przycisnàç przycisk kontrolny;
c) załàczyç zasilanie trzymajàc wciÊni´ty przycisk kontrolny przez ok 3s;
d) po puszczeniu przycisku sygalizowany jest aktualny tryb pracy,
podwójne błyÊni´cie tryb 2 i 4, pojedyncze tryb 1 i 3.
Powtórzenie powy˝szych czynnoÊci pozwala na przełàczanie trybów
pracy.

15.91 jest wst´pnie ustawiony w tryb 4 (bez pami´ci), ˝eby to zmieniç
nale˝y zastosowaç si´ do poni˝szej instrukcji:
a) odłàczyç zasilanie;
b) przycisnàç przycisk kontrolny;
c) załàczyç zasilanie trzymajàc wciÊni´ty przycisk kontrolny przez ok 3s;
d) po puszczeniu przycisku sygalizowany jest aktualny tryb pracy,
podwójne błyÊni´cie tryb 3, pojedyncze tryb 4.
Powtórzenie powy˝szych czynnoÊci pozwala na przełàczanie trybów
pracy.

Przekaêniki instalacyjne

Zmiana trybu pracy
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Funkcje (typ 15.81)
Typ

Âciemnianie liniowe
Tryb pracy bez pami´ci: poziom jasnoÊci Êwiatła przy
załàczaniu i wyłàczaniu nie jest zapami´tywany
Długi impuls sterujàcy: Poziom Êwiatła liniowo
wzrasta lub maleje. Najni˝sza wartoÊç zale˝y od
nastawy “minimalnego poziomu”
Krótki impuls sterujàcy: Na przemian załàcza i
rozłacza pomiedzy maksymalnym poziomem
oÊwietlenia a stanem wyłàczenia

15.81...0500
Tryb pracy z pami´cià: poprzedni poziom nat´˝enia
oÊwietlenia jest zapami´tywany
Długi impuls sterujàcy: Poziom Êwiatła liniowo
wzrasta lub maleje. Najni˝sza wartoÊç zale˝y od
nastawy “minimalnego poziomu”
Krótki impuls sterujàcy: Na przemian załàcza i
rozłacza.
Załàcza na poziom oÊwietlania jaki był ustawiony w
chwili wyłàczenia.

Ustawienie przełàcznika
Z pami´cià (M)

Nastawa poziomu minimum

Bez pami´ci (M)

˝arówki
Lampy halogenowe 230V
• Lampy halogenowe 12/24V
z elektronicznym
transformatorem/stabilizatorem

Zaleca si´ ustawienie
“minimalnego poziomu
Êciemniania” na najni˝szà
wartoÊç aby mo˝na było
regulowaç w całej skali.
W razie koniecznoÊci (np. by
uniknàç zbyt niskiego poziomu
jasnoÊci) mo˝na nastawiç
wy˝szà wartoÊç.

•

Kompaktowe Êwietlówki z
mo˝liwoÊcià Êciemniania
(CFL)
• ˚arówki LED z mo˝liwoÊcià
Êciemniania

Zaleca si´ na poczàtku
nastawiç “minimalny poziom
Êciemniania” na Êredni poziom
a nast´pnie obni˝aç go
dopasowujàc do u˝ytej ˝arówki

12/24 V lampy halogenowe z
transformatorem toroidalnym
• 12/24 V lampy halogenowe z
transformatorem

Zaleca si´ ustawienie
“minimalnego poziomu
Êciemniania” na najni˝szà
wartoÊç aby mo˝na było
regulowaç w całej skali.
W razie koniecznoÊci (np. by
uniknàç zbyt niskiego poziomu
jasnoÊci) mo˝na nastawiç
wy˝szà wartoÊç.

•
•

Przekaêniki instalacyjne

•

Âciemnianie zboczem narastajàcym

Âciemnianie zboczem opadajàcym

Âciemnianie lamp odbywa si´ za pomocà technologii "Êciania fazy", która działa na zasadzie odciania cz´Êci fali w celu zredukowania wartoÊci skutecznej
napi´cia dostarczanego do lampy. JeÊli takie "odcinanie" nast´puje na zboczu narastajàcym fali sinusoidalnej mówimy o Êciemnianiu zboczem narastajàcym
(Leading Edge), jeÊli na zboczu opadajàcym, to mówimy o Êciemnianiu zboczem opadajàcym (Trailing Edge). Te dwie matody sà dostosowane do
ró˝nych typów lamp: technika zbocza opadajàcego jest wskazana do elektronicznych transformatorów do lamp niksonapi´ciowych (halogenowych
lub LED). Technika sterowania zboczem narastajàcym lepiej nadaje si´ do elektromagnetycznych transformatorów do lamp niskonapi´ciowych, do
Êwietlówek i lamp LED na 230V. Obydwie metody nadajà si´ do Êciemniania lamp halogenowych i ˝arowych na 230 V.
Z uwagi na szerokà game produktów obecnie dost´pnych na rynku zaleca si´ zastosowanie do specyfikacji technicznej wskazanej na stronie 1 i jeÊli
mo˝na do rekomendacji producenta.
4
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Typ obcià˝enia
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Schematy połàczeƒ
Uwaga: dla lamp w strefie 1 niezb´dne jest uziemienie.
Typ 15.51 - 3 przewodowa instalacja

Typ 15.51 - 4 przewodowa instalacja

L

L

N

N

Typ 15.91 - 3 przewodowa instalacja

Typ 15.91 - 4 przewodowa instalacja

L

L

N

N

Typ 15.81 - 3 przewodowa instalacja

Typ 15.81 - 4 przewodowa instalacja
L

N

N
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Przekaêniki instalacyjne

L
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Wymiary
15.51
Zaciski Êrubowe

15.91
Zaciski Êrubowe

15.81
Zaciski Êrubowe

Akcesoria
Adapter do monta˝u na panel dla 15.81, 17.5 mm szer.

020.01

Płytki do opisu dla 15.81, 72 płytki, 6x12 mm

060.72

Płytka separacyjna do monta˝u na szynie, plastikowa, szerokoÊç 3 mm dla 15.81

020.03

Przekaêniki instalacyjne

020.01

060.72
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020.03
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