
DALI trafo 35 – 105 W 

DALI trafo 35 – 105 W 
Art.-Nr.: D SNT 105

Bedieningshandleiding 

1 Veiligheidsinstructies 
De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur 
worden uitgevoerd. 
Als de handleiding niet wordt opgevolgd, kunnen schade aan het apparaat, brand of an-
dere gevaren ontstaan. 
Gevaar voor elektrocutie Voordat werkzaamheden aan het apparaat of de last worden uit-
gevoerd, moeten deze worden vrijgeschakeld. Daarbij moet rekening worden gehouden 
met alle installatieautomaten die gevaarlijke spanningen aan het apparaat of de last leve-
ren. 
Deze handleiding is onderdeel van het product en moet door de eindklant worden be-
waard. 

2 Constructie apparaat 

Afbeelding 1 

(1) Bevestigingsschroeven klemafdekkingen 
(2) Montagegaten 
(3) Klemafdekkingen 

3 Functie 
Bedoeld gebruik 
- Voedingsspanning voor 12 V-halogeenlampen 
- Schakelen en helderheidsinstelling met DALI-besturing of installatiedrukknop 
- Inbouw in verlaagde plafonds of opbouwmontage 

Producteigenschappen 
- Leegloopveilig 
- Elektronische kortsluitbeveiliging 
- Elektronische overbelastingsbeveiliging 
- Elektronische overtemperatuurbeveiliging 
- Geschikt voor noodstroominstallatie 
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i Flakkeren van de aangesloten lichtbron door onderschrijden van de minimale last mogelijk. 
Deze eigenschap is geen manco van het product. 

Gedrag na uitval van de netspanning bij bediening met DALI-besturing 
Het gedrag is afhankelijk van de DALI-besturing. 
i De helderheid van de verlichting bij ontbrekende DALI-telegrammen, PowerON-Level, en 

bij uitval van de DALI-systeemspanning, SystemFailure-Level, zijn in de trafo opgenomen 
en kunnen via betreffende DALI-besturingen worden veranderd. In de uitleveringstoestand 
is dit de maximale helderheid. 

Gedrag na uitval van de netspanning bij bediening met installatiedrukknop 
Na terugkeer van de netspanning wordt de schakeltoestand en de helderheid, die was opgesla-
gen voor de uitval van de netspanning, weer ingesteld. 

4 Bediening 
Bediening met DALI-besturing 
De bediening en het gedrag van de trafo zijn afhankelijk van de DALI-besturing (zie handleiding 
besturing). 

Licht schakelen met installatiedrukknop 
o Installatiedrukknop kort indrukken. 

Licht wordt met de laatst ingestelde helderheid ingeschakeld of licht wordt uitgeschakeld. 
i Wanneer een vaste inschakelhelderheid werd opgeslagen, dan wordt altijd op deze helder-

heidswaarde ingeschakeld. 

Helderheid met installatiedrukknop instellen 
Licht is ingeschakeld. 
o Installatiedrukknop lang indrukken. 

Licht wordt helderder of donkerder tot de betreffende eindwaarde. 
i Door opnieuw lang indrukken van de installatiedrukknop wordt de dimrichting omgekeerd. 

Licht met installatiedrukknop op minimale helderheid inschakelen 
o Installatiedrukknop lang indrukken, tot het licht inschakelt. 
i Wanneer de installatiedrukknop langer wordt ingedrukt, dan wordt het licht helderder tot de 

maximale helderheid. 

Vaste inschakelhelderheid opslaan 
o Licht op de gewenste helderheid instellen. 
o Installatiedrukknop tweemaal kort achter elkaar indrukken. 

Vaste inschakelhelderheid wordt permanent opgeslagen. Ter bevestiging knippert het licht 
tweemaal en schakelt naar de opgeslagen helderheid. 

Vaste inschakelhelderheid wissen 
Licht is uit. 
o Installatiedrukknop tweemaal kort achter elkaar indrukken. 

Vaste inschakelhelderheid wordt gewist. Ter bevestiging schakelt het licht op de maximale 
helderheid. 

Trafo's met installatiedrukknop synchroniseren 
In installaties met meerdere trafo's kan het noodzakelijk zijn, deze te synchroniseren, bijv. om-
dat de helderheid niet meer gelijk is. 
o Installatiedrukknop lang indrukken. 

Alle trafo's schakelen in. 
o Installatiedrukknop kort indrukken. 

Alle trafo's schakelen uit. 
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o Installatiedrukknop lang indrukken. 
Alle trafo's schakelen in op minimale helderheid. 

i Wanneer de installatiedrukknop langer wordt ingedrukt, dan wordt het licht helderder tot de 
maximale helderheid. 

5 Informatie voor elektromonteurs 

5.1 Montage en elektrische aansluiting 

GEVAAR! 
Elektrische schok bij aanraken van onderdelen die onder spanning staan. 
Elektrische schokken kunnen dodelijk letsel tot gevolg hebben. 
Voordat werkzaamheden aan het apparaat of de last worden uitgevoerd, moe-
ten alle bijbehorende installatieautomaten worden vrijgeschakeld. Spanning-
voerende delen in de omgeving afdekken! 

Trafo monteren 
Voor warmteafvoer een voldoende grote inbouwruimte voorzien. In kritische gevallen een tem-
peratuurmeting uitvoeren. De temperatuur van de behuizing mag op het tc-punt (zie etiket trafo) 
niet worden overschreden. 
Niet in de buurt van warmtebronnen zoals bijv. lampen monteren. 
o Schroeven (1) losmaken en klemafdekkingen (3) afnemen. 
o Trafo met schroeven door montagegaten (2) bevestigen. 

Aansluitinstructies 
De trafo kan met een DALI-besturing of met een installatiedrukknop worden bediend. Tegelij-
kertijd bedienen met een DALI-besturing en een installatiedrukknop is niet mogelijk. 

Afbeelding 2 

i Secundaire leiding niet op andere trafo's aansluiten (afbeelding 2). 
i Secundaire leiding niet parallel met de netkabel of trafo installeren (afbeelding 2). 
i Secundaire leiding niet op metalen oppervlakken installeren. 
i Stuurkabel voor wat betreft type, diameter en installatie moet aan de VDE-bepalingen voor 

250 V kabels voldoen, DALI-interface is basis-geïsoleerd. 
i Voor een betrouwbare trekontlasting op de primaire zijde en op de secundaire zijde alleen 

kabels van hetzelfde type gebruiken. 
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Kabelaanbevelingen voor betrouwbare trekontasting 

Primaire zijde Secundaire zijde 
H03VV-F 2×0,50mm2 H03VV-F 2×0,75mm2 

H03VV-F 2×0,75mm2 H05VVH2-F 2×0,75mm2 

H03VVH2-F 2×0,75mm2 H05VV-F 2×1,5mm2 

H05VVH2-F 2×0,75mm2 H05VV-F 2×2,5mm2 

NYM-J 3×1,5mm2 NYM-J 3×1,5mm2 

NYM-O 2×1,5mm2 NYM-O 2×1,5mm2 

NYM-J 3×2,5mm2 

Afbeelding 3: Afstriplengten 

o Aansluitkabels conform specificaties strippen (afbeelding 3). 
Klemcoderingen 

PRI AC 230 V ~ 
TDi Aansluiting voor instalatiedrukknop 
DA DALI-interface 
SEC AC 11,8 V ~  

4/7 82575903 
J:0082575903 19.04.2010 

DALI trafo 35 – 105 W 



Trafo met DALI-besturing aansluiten 

Afbeelding 4: Aansluitschema met DALI-besturing 

o Trafo (5) en DALI-besturing (4) conform aansluitschema (afbeelding 4) aansluiten. 
i De aangesloten trafo's en de DALI-besturing mogen op verschillende fasen worden ge-

bruikt. 

Trafo met installatiedrukknop aansluiten 

Afbeelding 5: Aansluitschema met installatiedrukknop 

i Verlichte installatiedrukknoppen mogen alleen aangesloten worden, wanneer deze over 
een afzonderlijke N-klem beschikken. 

i Alle trafo's en installatiedrukknoppen op dezelfde fase aansluiten. 
i Let op een eenduidige aansluiting van de primaire klemmen. 
o Trafo (5) en installatiedrukknop met maakcontact (6) conform aansluitschema (afbeel-

ding 5) aansluiten. 
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5.2 Inbedrijfname 
Inbedrijfname met DALI-besturing 
De inbedrijfname is afhankelijk van de gebruikte besturing. 
Installatie is gemonteerd en aangesloten. 
o Netspanning inschakelen. 

Trafo schakelt op maximale helderheid. 
o Inbedrijfname uitvoeren (zie handleiding besturing) 

Inbedrijfname met installatiedrukknop 
Installatie is gemonteerd en aangesloten. 
o Netspanning inschakelen. 

Trafo schakelt op maximale helderheid. 
o Installatiedrukknop indrukken, tot de trafo begint met dimmen. 

De trafo heeft de installatiedrukknop herkend en kan nu worden bediend. 

6 Bijlage 

6.1 Technische gegevens 
Nominale spanning AC 230 / 240 V ~ 
Netfrequentie 50 / 60 Hz 
Nominale spanning DC 230 / 240 V 
Batterijspanning DC 176 ... 275 V 
Primaire stroom 0,16 ... 0,5 A 
Nominaal vermogen 35 ... 105 W 
Min. aansluitvermogen 35 W 
Standby-vermogen max. 0,5 W 
Vermogensverlies max. 6 W 
Vermogensfactor 0,95 
Uitgangsspanning AC 11,8 V~ eff. 
Omgevingstemperatuur -20 ... +50 °C 
Temperatuur behuizing 75 °C (tc) 
Beschermingsgraad IP 20 
Beschermingsklasse II 
Aansluiting primaire zijde 
massief 0,5 ... 1,5 mm² 
soepel met adereindhuls 0,5 ... 1,5 mm² 
soepel zonder adereindhuls 0,5 ... 1,5 mm² 
Aansluiting secundaire zijde 
massief 0,75 ... 2,5 mm² 
soepel met adereindhuls 0,75 ... 2,5 mm² 
massief zonder adereindhuls 0,75 ... 2,5 mm² 
Secundaire kabellengte 0,3 ... 2 m 
Afmeting BxHxD 170×44×34 mm 

6.2 Hulp bij problemen 
Apparaat schakelt uit 
Oorzaak: kortsluitbeveiliging heeft aangesproken. 

Kortsluiting verhelpen. 
i Na oplossen kortsluiting schakelt de trafo weer in. 

Licht wordt zonder bediening donkerder en na enige tijd weer helderder 
Oorzaak: overtemperatuur regelt het vermogen terug, zodat de trafo kan afkoelen en aanslui-
tend weer omhoog. 

Inbouwsituatie controleren. 
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Aangesloten last verlagen. 

Apparaat schakelt zonder bediening op maximale helderheid 
Oorzaak: apparaat krijgt geen DALI-telegrammen (zie hoofdstuk gedrag bij uitval netspanning). 

DALI-besturing controleren. 

6.3 Garantie 
Technische en formele veranderingen aan het product, voor zover deze de technische vooruit-
gang dienen, zijn voorbehouden. 
Wij bieden garantie in het kader van de wettelijke bepalingen. 
Verzendt het apparaat s.v.p. vrij van porto met een beschrijving van de fout aan onze centrale 
klantenservice: 

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG 
Service Center 
Kupferstr. 17-19 
D-44532 Lünen 
Service-Line: +49 (0) 23 55 . 80 65 51 
Telefax: +49 (0) 23 55 . 80 61 89 
mail.vka@jung.de 

Technische dienst (algemeen) 
Service-Line: +49 (0) 23 55 . 80 65 55 
Telefax: +49 (0) 23 55 . 80 62 55 
mail.vkm@jung.de 

Technische dienst (KNX) 
Service-Line: +49 (0) 23 55 . 80 65 56 
Telefax: +49 (0) 23 55 . 80 62 55 
mail.vkm@jung.de 

De Œ-markering is een vrijhandelsteken, dat uitsluitend aan de autoriteiten is gericht en geen 
verzekering van eigenschappen inhoudt. 

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG 
Volmestraße 1 
D-58579 Schalksmühle 

Telefon: +49.23 55.8 06-0 
Telefax: +49.23 55.8 06-1 89 
E-mail: mail.info@jung.de 
Internet: www.jung.de 
              www.jung-katalog.de 
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