
Dimme modul universal 4-kanal 
Lys styring 

Dimme modul universal 4-kanal 
Art.nr. UDS 4 REG HE

Bruksanvisning 

1 Sikkerhetsinformasjon 
Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte 
elektrikere. 
Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til skader på apparatet, brann eller andre 
farlige situasjoner. 
Fare for elektrisk støt. Frikobles før gjennomføring av arbeider på apparatet eller lasten. 
Ta herved hensyn til alle ledningsvernbrytere som gir farlig spenning på apparatet eller 
lasten. 
Fare for elektrisk støt. Apparatet er ikke egnet for frikobling. 
Selv om apparatet er slått av, er ikke lasten skilt galvanisk fra nettet. 
Elektroniske lamper, for eksempel kompakte lysstoffrør som kan koples inn og ut eller 
dimmes eller LED-lamper, skal ikke kobles til,  Dette kan skade apparatet. 
Brannfare. Ved drift med induktive trafoer må hver trafo sikres på primærsiden i henhold 
til produsentens instruksjoner. Bruk kun sikkerhetstransformatorer iht. EN 61558-2-6. 
Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. 

2 Apparatets oppbygning 

Bilde 1: Apparatets oppbygning 

(1) Lastutganger A1...A4 
(2) Tastefelt for betjening på stedet 
(3) Tast Prog, LED Prog 
(4) Statuslysdiode for lastutgangene A1...A4 
(5) Tilkobling av betjeningssteder eller styrespenning 
(6) Styringsutgangene A1'...A4' / koblingsinngangene E1 ON/OFF...E4 ON/OFF 
(7) Tilkobling Central ON/OFF 
(8) Tilkobling for hotellkortbryter 
(9) Tilkobling for nettforsyning 
(10) DIN-løpeskinne 
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Dette betyr lysdioden i normal drift 

Den grønne og røde statuslysdioden (4) lyser Initialisering av lastutgang pågår 
Den grønne statuslysdioden (4) lyser
Den grønne statuslysdioden (4) er av 

Lastutgangen er slått på
Lastutgangen er slått av 

Den røde statuslysdioden (4) blinker Lastutgangen styres via betjeningsstedet eller
overtemperatur på lastutgangen 

Den røde og grønne statuslysdioden (4) blin-
ker  

Kortslutning på lastutgangen 

LED c Betjening på stedet er koplet inn, eller
programmeringsdrift er slått på 

Lysdiode ON n blinker Betjening på stedet av lastutgang på, lys 
Lysdiode ON o blinker Betjening på stedet av lastutgang, av, mørk 

3 Funksjon 
Forskriftsmessig bruk 
- Kobling og dimming av glødelamper, HV-halogenpærer samt tronic- eler dimmbare indukti-

ve trafoer eller tronic-trafoer med halogenpærer 
- Egnet for blandingsdrift til angitt totaleffekt (se kapitlet Tekniske data) 
- Betjenes ved hjelp av sensormoduler, tastsensormoduler, tastsensorer 24 V, tastsensor-

moduler 24 V eller ubelyste installasjonsbrytere. 
- Monteres i underfordeler på DIN-skinne iht. DIN EN 60715 
i Det skal ikke koples til blandingsdrift med Tronic-transformatorer og induktive transformato-

rer på samme lastutgang. 

Produktegenskaper 
- Tastefelt for betjening av dimmestasjonen 
- Styringsutganger A1'...A4' for styring av tilbakemeldingslysdioder til betjeningssteder 
- Elektronisk kortslutningsvern med varig utkopling senest etter 7 sekunder 
- Elektronisk overtemperaturvern 
- Innkoplingslysstyrken kan stilles inn separat for hver lastutgang 
- Innkoplingslysstyrken kan stilles inn permanent 
- Lampeskånende innkobling med mykstart 
- Frakobling med dimmefunksjon 
- Det er mulig å øke utgangseffekten ved å parallellkople flere av utgangene på en dimme-

stasjon 
- Effekten kan økes ved hjelp av effektutvidelser (se anvisningen for effektutvidelser) 
- Tilkobling for hotellkortbryter 
- Sentralfunksjon sentral PÅ, sentral AV 

Lastutgangene slås av og på samlet 
- Det er mulig å parallellkoble to dimmestasjoner eller en dimmestasjon og en reléstasjon 
- Automatisk innstilling av dimmeprinsippet som passer til lasten 

Lastart Elektrisk karakteristikk Dimmeprinsipp 
Glødelamper ohmsk Faseavsnitt 
Høyvoltshalogenpærer ohmsk Faseavsnitt 
Tronic-trafoer med halogen-
pærer 

kapasitiv Faseavsnitt 

Induktive trafoer med halogen-
pærer 

induktiv Fasesnitt 

i Mulig flimring av tilkoblede lysarmaturer pga. underskridelse av den angitte minstelasten 
eller pga. rundstyringsimpulser hos elektrisitetsverkene. Dette er ikke en feil i apparatet. 

i Kort flakking når ohmske laster registreres. Ingen betjening er mulig i løpet av lastregistre-
ringen. 
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Følgende skjer når strømforsyningen faller ut og kommer tilbake 
Hvis bare strømforsyningen faller ut, endres ikke tilstandene til lastutgangene. Når strømforsy-
ningen kommer tilbake, initialiseres dimmestasjonen. Etter initialiseringen er alle lastutgangene 
slått av. 
i Under initialiseringen kan dimmestasjonen ikke betjenes. De grønne og røde statuslysdio-

dene (4) lyser for alle lastutgangene A1...A4. Initialiseringen er avsluttet når alle statuslys-
diodene er slukket. 

Følgende skjer når nettspenningen faller ut og kommer tilbake på én eller flere lastutgan-
ger 
Når nettspenningen faller ut, koples de aktuelle lastutgangene fra. Når nettspenningen kommer 
tilbake, etterkalibreres de aktuelle lastutgangene. Under denne etterkalibreringen lyser de grøn-
ne og røde statuslysdiodene (4) og lastutgangene kan ikke betjenes. Etter etterkalibreringen er 
lastutgangene slått av. 

Slik fungerer hotellkortbryteren 
Når enheten brukes i kombinasjon med en hotellkortbryter, slås lyset på med innkoplingslysstyr-
ken når hotellkortet settes inn i hotellkortbryteren. Når hotellkortet tas ut, fortsetter lyset å lyse i 
ett minutt, og dimmestasjonen kan betjenes. I de neste tre minuttene blir lyset gradvis mørkere 
helt til lyset når minimal lysstyrke og slås av. Det er ikke lenger mulig å betjene dimmestasjo-
nen. 
i Bare de lastutgangene som er tilordnet til sentralfunksjonen, vil slås på. Alle de andre last-

utgangene slås av. 

4 Betjening 

Bilde 2: Tastefelt for betjening på stedet. 

(4) Statuslysdioder for lastutgangene A1...A4, i normal drift 
(11) Tast c: for betjening på stedet 
(12) Lysdiode c på: Betjening på stedet eller programmeringsmodus aktiv 
(13) Tast ON/n: Betjene lastutgangen eller velge Master/Slave  
(14) Lysdiode ON/n: Tilbakemeldingslysdiode for betjening av lastutgang 
(15) Tast MODE : Programmeringsmodus 
(16) Tast OFF/o: Betjene lastutgangen eller velge Master/Slave 
(17) Lysdiode OFF/o: Tilbakemeldingslysdiode for betjening av lastutgangen 
i Hvis det er tilkoblet en hotellkortbryter, kan dimmestasjonen bare betjenes når hotellkortet 

er satt inn. 
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Slå på betjening på stedet 
o Trykk kort på c-tasten (11). 

Den røde statuslysdioden A1 (4) lyser, lysdioden c (12) lyser. 
Apparater befinnre seg i betjening på stedet. 
Lastutgang A1 kan betjenes. 
Den grønne statuslysdioden (4) viser koblingstilstanden til lastutgangen. Statuslysdioden 
lyser: Lastutgangen er slått på. Statuslysdioden er slått av: Lastutgangen er slått av. 

Betjene lastutganger 
Betjening på stedet er slått på, og det er valgt en lastutgang. 
Lastutgangen er slått av 
o Trykk på tasten ON/n (13) i mindre enn 0,5 sekunder. 

Lyset slås på med innkoplingslysstyrke. 
o Trykk på tasten ON/n (13) i lenger enn 0,5 sekunder. 

Lyset blir sterkere helt frem til den maksimale lysstyrken. Lysdioden ON/n (14) blinker så 
lenge du trykker på tasten. 

o Trykk på tasten OFF/o (16) i lenger enn 0,5 sekunder. 
Lyset blir mørkere helt frem til den minimale lysstyrken. Lysdioden OFF/o (17) blinker så 
lenge du trykker på tasten. 

o Trykk på tasten OFF/o (16) i mindre enn 0,5 sekunder. 
Lyset slås av. 

o Trykk kort på tasten c for å veksle til neste lastutgang. 
Den røde statuslysdioden (4) til neste lastutgang A2...A4 lyser. 
Den grønne statuslysdioden (4) viser koblingstilstanden til lastutgangen. 

o Betjen lastutgangen som beskrevet ovenfor. 

Slå på lyset med minimal lysstyrke. 
Betjening på stedet er slått på, og det er valgt en lastutgang. 
Lyset er slått av. 
o Trykk på tasten OFF/o i lenger enn 0,5 sekunder. 

Lyset slås på med minimal lysstyrke. Lysdioden OFF/o (14) blinker så lenge du trykker på 
tasten. 

i Du kan også trykke på tasten ON/n i lenger enn 0,5 sekunder. Lyset slås på med minimal 
lysstyrke, og blir gradvis lysere til det når maksimal lysstyrke. Lysdioden blinker så lenge 
du trykker på tasten. 

Lagre innkoplingslysstyrken 
Innkoplingslysstyrken kan bare lagres ved hjelp av tastene på dimmestasjonen. Det kan lagres 
en egen innkoplingslysstyrke for hver lastutgang. Ved levering er maksimal lysstyrke lagret som 
innkoplingslysstyrke. 
Betjening på stedet er slått på, og det er valgt en lastutgang. 
o Still inn lyset på ønsket lysstyrkeverdi (se ovenfor). 
o Trykk inn tastene ON/n (13) og OFF/o (16) i lenger enn 3 sekunder. 

Innkoplingslysstyrken stilles inn permanent. Den røde statuslysdioden (4) blinker to ganger 
som en bekreftelse. 
Lastutgangen initialiseres på nytt. Lyser slås kort av før det slås på igjen med den lagrede 
innkoplingslysstyrken. Den røde og grønne statuslysdioden (4) lyser. 

i Hvis innkoplingslysstyrken lagres på nytt, overskrives de gamle verdiene. 

Sentralkople lastutganger 
Alle lastutganger som er tilordnet til sentralfunksjonen, kan koples under ett. Når tasten Mode  
er trykket inn, er systemet koplet om fra betjening av en lastutgang til sentral betjening. 
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Betjening på stedet er koblet inn. 
o Trykk på tasten Mode og hold den trykket helt til lastutgangene er koplet. 

De røde statuslysdiodene (4) lyser for lastutganger som er tilordnet til sentralfunksjonen. 
Lyset er slått av. 
o Trykk på tasten ON/n (13) i mindre enn 0,5 sekunder. 

Lyset slås på med innkoplingslysstyrke. 
o Trykk på tasten OFF/o (16) i mindre enn 0,5 sekunder. 

Lyset slås av. 
i Sentral dimming er ikke mulig. 

Koble ut betjening på stedet. 
Betjening på stedet er koblet inn. 
o Trykk på tasten c helt til lysdioden (12) c er slått av. 

Betjening på stedet er slått av. 
Hvis betjening på stedet slås av, beholder lastutgangene den innstilte koplingsstillingen og 
lysstyrken. 

i Etter 15 sekunderuten tastebetjening kobler apparatet automatisk ut betjening på stedet. 

Betjene lastutgangen ved hjelp av betjeningssteder 
En lastutgang betjenes etter prinsippet med to flater. En tast, betjeningsflate eller installasjons-
tast for aktivering og lysere lysstyrke og en annen tast, betjeningsflate eller installasjonstast for 
deaktivering og mørkere lysstyrke. Betjeningen av de enkelte lastutgangene utføres på samme 
måte som ved betjening på stedet. Det er ikke mulig å lagre innkoplingslysstyrkene ved hjelp av 
betjeningsstedene. Så lenge et betjeningssted betjenes, blinker den røde statuslysdioden (4) for 
den aktuelle lastutgangen.  

Stille inn sentralfunksjonen ved hjelp av betjeningssteder 
Funksjonene sentral PÅ og sentral AV stilles inn ved hjelp av en egen tast, sensorflate eller in-
stallasjonstast. 
Sentralfunksjonen er tilordnet til lastutgangene. 
o Trykk på tasten, sensorflaten eller installasjonstasten i mindre enn 0,5 sekunder. 

Lyset slås på eller av med innkoplingslysstyrken. 

5 Informasjon for autoriserte elektrikere 

5.1 Montering og elektrisk tilkopling 

FARE! 
Berøring av spenningsførende deler gir elektrisk støt. 
Elektrisk støt kan medføre død. 
Frikoble alle tilhørende ledningsbeskyttelsesbrytere før gjennomføring av ar-
beider på apparatet eller lasten. Tildekk spenningsførende deler i omgivelsen! 

Montere apparatet 
Ta hensyn til temperaturområdet (se Tekniske data). Sørg for tilstrekkelig avkjøling. 
Utgangsklemmer ligger øverst (bilde 3). 
i Ved bruk av flere dimmere eller effekttillegg i en underfordeling mellom apparatene, må en 

avstand på 1 TE, ca. 18 mm, overholdes for å unngå overoppheting. 
o Monter apparatet på hatteskinnen. 
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Tilkobling: For drift med uavhengige lastutganger 

Bilde 3: Eksempel på tilkopling av strømforsyning, hotellkortbryter og laster 

o Koble til strømforsyningen (bilde 3). 
o Kople til hotellkortbryteren slik tilkoplingseksemplet viser (bilde 3). 
i Hvis det ikke brukes noen hotellkortbrytere, må en ytterleder og en nøytral leder tilkoples 

direkte. 
o Koble til laster i henhold til tilkoblingseksemplet (bilde 3). 

Kople til for drift med parallellkoplede lastutganger 
Det er mulig å øke effekten ved å parallellkople to til fire lastutganger. En lastutgang vil dermed 
fungere som en master-lastutgang for de slave-lastutgangene som er tilordnet til denne.  
o Tilkople strømforsyningen (9) slik tilkoplingseksemplet viser (bilde 4) 
o Kople til hotellkortbryteren slik tilkoplingseksemplet viser (bilde 4). 
i Hvis det ikke brukes noen hotellkortbrytere, må en ytterleder og en nøytral leder tilkoples 

direkte. 
Alle lastutgangene er slått av. 
Lasteutgangene er ennå ikke tilkoplet. 

FARE! 
Berøring av spenningsførende deler gir elektrisk støt. 
Elektrisk støt kan medføre død. 
Ved arbeid på apparatet skal det bare brukes isolert verktøy. Dekk til spen-
ningsførende deler i omgivelsene. 

o Slå på nettspenningen. 
Alle lysdiodene lyser kort. 
LED Prog lyser rødt. 

o Sett hotellkortet inn i hotellkortbryteren. 
LED Prog lyser grønt. 

o Trykk på tasten Prog (3) helt til LED Prog (3) lyser vekselvis rødt og grønt. 
Programmeringsmodusen er slått på. I denne driftsmodusen er tastene til tastefeltet (2) til-
ordnet til lastutgangene slik tabellen viser. 

Lastutgang A1 c
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Lastutgang A2 MODE 
Lastutgang A3 ON/n
Lastutgang A4 OFF/o

Generelt sett kan hver lasteutgang defineres som master. Den først valgte lastutgangen (mas-
ter) er tilordnet til de neste fritt valgte lastutgangene (slave) i et master/slave-forhold. Det kan 
maksimalt defineres to mastere. I dette eksemplet defineres det først en master og en slave, og 
deretter gjentas trinnene for neste master. 
o Trykk på tasten til lasteutgangen, og hold den trykket under slave-tilordningen. 

Den grønne statuslysdioden (4) til lastutgangen lyser. Lastutgangen er definert som mas-
ter. 

o Trykk kort på tasten til en annen lastutgang. 
Lastutgangen er tilordnet en master som slave. Den røde statuslÿsdioden (4) til lastutgan-
gen lyser. 

i Du sletter tilordningen ved å trykke en gang til på slave-tasten. Den røde statuslysdioden 
(4) slukkes. 

o Ved behov kan du trykke kort på tasten til en annen ledig lastutgang. 
Lastutgangen er tilordnet en master som slave. Den røde statuslysdioden til lastutgangen 
lyser. 

o Slipp opp master-tasten. 
Den grønne master-statuslysdioden lyser. 

Det er ytterligere to lastutganger tilgjengelig. 
o Utfør eventuelt en ytterligere master/slave-tilordning slik som beskrevet ovenfor. 
o Trykk på tasten Prog helt til alle lysdiodene lyser kort. 

Den røde statuslysdioden lyser kort. 
Tilordningene er lagret. Dimmestasjonen initialiseres på nytt. 

i Under initialiseringen lyser først de røde og grønne statuslysdiodene (4) for alle lastutgan-
gene A1...A4. Initialiseringen er avsluttet når alle statuslysdiodene er slukket. 

o Slå av nettspenningen. 

Kople laster til parallellkoplede lastutganger. 

Bilde 4: Eksempel på tilkopling av parallellkoplede lastutganger 
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FORSIKTIG! 
Når lastutgangene er parallellkoplet, kan det oppstå skader hvis apparatet stil-
les inn feil. 
Dimmeren og lastene kan bli ødelagt. 
Definer master og slave før lastene koples til lastutgangene. 

FORSIKTIG! 
Ved tilkobling av parallellkoblede utganger på ulike ytterledere blir 
400 V kortsluttet. 
Apparatet ødelegges. 
Parallellkoblede utganger kobles alltid til like ytterledere. 

FORSIKTIG! 
Ved tilkopling av effektutvidelser til parallellkoplede lastutganger er det ikke 
sikkert at dimmeren stiller inn det dimmeprinsippet som passer til lasten. 
Dimmeren, effektutvidelsen og lasten kan skades. 
Det må aldri koples effektutvidelser til parallellkoplede lastutganger. 

Parallellkoplede lastutganger skal bare belastes med inntil 80 %. 
Minstelasten ved parallellkopling av lastutganger er på 150 W. 
Eksempel 

Lastutgang Tilkoblingseffekt 
A1 20...150 W/VA 
A1+A2 150...240 W/VA 
A1+A2+A3 150...360 W/VA 
A1+A2+A3+A4 150...480 W/VA 

o Koble til laster i henhold til tilkoblingseksemplet. 

Koble til betjeningssted 
Betjenes ved hjelp av de enhetene som er oppført under avsnittet om tilbehør. 
Hvis dimmestasjonen brukes sammen med sensormoduler (19) eller tastsensormoduler (19), 
må det ikke koples til betjeningsenheter som tastsensorer 24 V (18), tastsensormoduler 24 V 
(18) og ubelyste installasjonstaster (20). 
Ta hensyn til tekniske data, spesielt maksimalt antall sensormoduler og tastsensormoduler, 
belastningsevne for styringsutganger og koblingsinnganger. 
o Koble til betjeningsstedet i henhold til eksempel (bilde 5), (bilde 6) eller (bilde 7). 

8/17 82577203 
J:0082577203 31.05.2011 

Lys styring 
Dimme modul universal 4-kanal 



Bilde 5: Eksempel på tilkobling av tastsensor 24 V, firedobbel, tastsensormodul 24 V, firedobbel 

Bilde 6: Eksempel på tilkobling av sensormodul eller tastsensormodul 
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Bilde 7: Koblingseksempel for installasjonstaster uten lys 

Betjene to dimmestasjoner med en sensormodul eller tastsensormodul 
Sensormoduler eller tastsensormoduler kan betjene to dimmestasjoner samtidig. Dette gjøres 
ved å parallellkople de to dimmestasjonene. Sensormodulene må minimum være fra versjon 
R2. Apparatadressen til en dimmestasjon må endres (se Stille inn apparatadresse). 

Bilde 8: Eksempel på tilkopling av en sensormodul eller tastsensormodul til to dimmestasjoner 

o Tilkople sensormodulen eller tastsensormodulen til dimmestasjonene slik tilkoplingsek-
semplet viser (bilde 8). 

i Kople strømforsyningen til dimmestasjonene til den samme ytterlederen. 
i Også til parallellkoplede dimmestasjoner skal det bare koples til fire sensormoduler eller 

tastsensormoduler. 

Betjene flere dimmestasjoner med en tastsensor 24 V eller tastsensormodul 24 V 
Tastsensorer 24 V eller tastsensormodul 24 V kan koples til inntil fire dimmestasjoner. Dette 
gjøres ved å kople sammen minuspolene på de enkelte dimmestasjonene. Ved hjelp av en tast-
sensor 24 V er det f.eks. mulig å kople lastutgangene for flere dimmestasjoner (bilde 9) eller 
sentralstyre flere dimmestasjoner (bilde 10).  
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Eksempelet viser en tastsensor 24 V som er koplet til to dimmestasjoner. Med Kanal 1 og Ka-
nal 2 på tastsensor 24 V betjenes lastutgang A1 på den høyre dimmestasjonen og med Kanal 
3 og Kanal 4 betjenes lastutgang A1 på den venstre dimmestasjonen. 

Bilde 9: Eksempel på tilkopling av tastsensor 24 V eller tastsensormodul 24 V til to 
dimmestasjoner 

Eksempel på tilkobling av sentralfunksjon. Her kopler Kanal 7 på tastsensoren sentral PÅ og 
Kanal 8 sentral AV.  

Bilde 10: Koblingseksempel sentral PÅ sentral AV.  

o Kople til tastsensor 24 V slik tilkoblingseksemplet (bilde 9) eller (bilde 10) viser. 
i Tilbakemeldinglysdiodene for tastsensorer 24 V skal bare koples til styringsutgangene til 

én dimmestasjon. Denne dimmestasjonen viser tilstanden til lastutgangene for begge dim-
mestasjonene. 

i Det kan også brukes installasjonstaster. 
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5.2 Igangsetting 

FARE! 
Berøring av spenningsførende deler gir elektrisk støt. 
Elektrisk støt kan medføre død. 
Ved arbeid på apparatet skal det bare brukes isolert verktøy. Dekk til spen-
ningsførende deler i omgivelsene. 

Oversikt over programmerings- og innstillingsmoduser 

Trykk på tasten Mode i ca. 3 sekunder Programmeringsmodus for minimal lysstyrke 
og sentralfunksjon 

Hold tastene ON/n og OFF/o trykket inn 
samtidig i ca. 3 sekunder. 

Stille inn apparatadresser og statusmeldinger 

Hold tastene Mode og Prog trykket inn samti-
dig i ca. 3 sekunder. 

Parallellkople lastutganger (se kapitlet Monte-
ring og elektrisk tilkopling) 

Stille inn minimal lysstyrke for lastutgangene A1...A4 
Ved bruk av ulike lamper eller effektutvidelser kan den minimale lysstyrken variere. Det er mulig 
å utjevne denne forskjellen ved å stille inn den minimale lysstyrken på de enkelte lastutgange-
ne. 
Dimmestasjonen må være korrekt montert og tilkoplet. 
o Slå på nettspenningen. 
o Alle lysdiodene lyser kort. 
o Trykk på MODE-tasten (15) i ca. 3 sekunder. 

Lysdioden c (12) lyser, programmeringsmodusen er slått på. 
Den grønne og røde statuslysdioden (4) for lastutgang A1 blinker. 
Lyset for lastutgang A1...A4 lyser med den lagrede minimale lysstyrken. 

o Trykk eventuelt på tasten Mode for å skifte til neste lastutgang. 
Den grønne og røde statuslysdioden (4) for neste lastutgang blinker. 

o Trykk kort på tasten Prog (3). 
Lastutgangen initialiseres på nytt. Prosessen er avsluttet når den grønne og røde statuslys-
dioden (4) for lastutgangen lyser. 

o Still inn den minimale lysstyrken med tastene ON/n (13) og OFF/o (16). 
o Trykk kort på tasten Prog (3). 

Den minimale lysstyrken for lastutgangen er lagret. Lastutgangen initialiseres på nytt. 
Etter at initialiseringen er avsluttet, blinker den grønne og røde statuslysdioden (4) for nes-
te lastutgang. 

i Etter at den minimale lysstyrken for siste lastutgang er lagret, skifter enheten straks til Kon-
figurere sentralfunksjon. Den grønne eller røde statuslysdioden (4) for lastutgang A1 lyser. 
Hvis sentralfunksjonen ikke skal endres, trykker du på tasten Mode helt til lysdioden c  
(12) slås av. 

Konfigurere sentralfunksjon 
i I leveringstilstand er sentralfunksjonen tilordnet alle lastutganger. 
Lysdioden hver enkelt lastutgang viser om sentralfunksjonen for den aktuell utgangen er aktiv.
Den røde lysdioden lyser = sentralfunksjonen er ikke tilordnet
Den grønne lysdioden lyser = sentralfunksjonen er tilordnet 
o Trykk på MODE-tasten (15) i ca. 3 sekunder. 

Lysdioden c (12) lyser, programmeringsmodusen er slått på. 
Den grønne og røde statuslysdioden (4) for lastutgang A1 blinker. 
Lyset for lastutgang A1...A4 er stilt inn på minimal lysstyrke. 
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o Trykk på tasten Mode helt til den røde eller grønne lysdioden for lastutgang A1 lyser. 
o Trykk på tasten ON/n (12) for å tilordne sentralfunksjonen for lastutgang A1. 

Den grønne statuslysdioden (4) for lastutgang A1 blinker. Sentralfunksjon er tilordnet. 
o Trykk på tasten OFF/o (16) for å fjerne sentralfunksjonen for lastutgang A1. 

Den røde statuslysdioden (4) for lastutgang A1 blinker. Sentralfunksjonen er fjernet. 
o Trykk kort på tastenMODE. 

Det kan tilordnes sentralfunksjon for den neste lastutgangen. 

Gå ut av programmeringsmodus 
o Trykk på tasten Mode (15) helt til lysdioden c (12) slukkes. 

Den grønne statuslysdioden (4) viser koplingstilstanden for lastutgangene A1...A4. 
i Etter 15 sekunder uten at tasten er trykket avslutter programmeringsmodus automatisk. 

Stille inn apparatadresse 
Hvis to dimmestasjoner parallellkoples, må apparatadressen til en dimmestasjon omprogram-
meres før sensormodulene eller tastsensormodulene tas i bruk. I leveringstilstand har alle dim-
mestasjoner apparatadresse 1. 
Det er tilkoplet sensormoduler eller tastsensormoduler. 
o Hold tastene ON/n (13) og OFF/o(16) trykket inn samtidig i ca. 3 sekunder. 

LED-en c (12) lyser. 
Den grønne statuslysdioden for utgang A1 blinker. Dette betyr at apparatadresse 1 er inn-
stilt. 

o Trykk kort på tasten ON/n (13) eller OFF/o (16). 
Den grønne statuslysdioden for utgang A2 blinker. Apparatadresse 2 er innstilt. 

o Hold igjen tastene ON/n (13) og OFF/o (16) trykket inn samtidig i ca. 3 sekunder, eller 
vent 15 sekunder. 
Dimmestasjonen stilles inn på normal drift. 
Dimmestasjonen har apparatadresse 2. 

i Gjenta trinnene ovenfor hvis du ønsker å stille inn apparatadresse 1 igjen. 

Slå på statusmelding for sensormoduler og tastsensormoduler 
Ved drift med sensormoduler må statusmelding sendes regelmessig. I leveringstilstand er den-
ne statusmeldingen utkoblet. 
o Hold tastene ON/n (13) og OFF/o(16) trykket inn samtidig i ca. 3 sekunder. 

LED-en c (12) lyser. 
Den grønne statuslysdioden (4) for lastutgang A1 eller A2 blinker. 

o Trykk kort på tastenMODE. 
Alle de grønne statuslysdiodene (4) for lastutgangene A1...A4 blinker kort. 
Den regelmessige statusmeldingen er koblet inn. 

o Hold igjen tastene ON/n (13) og OFF/o (16) trykket inn samtidig i ca. 3 sekunder, eller 
vent 15 sekunder. 
Dimmestasjonen stilles inn på normal drift. 

i Utkobling av den regelmessige statusmeldingen foregår på samme måte som innkobling. 
For kvittering blinker alle de røde statuslysdiodene (4) for lastutgangene A1...A4 en kort 
stund. 

Klone sensormoduler eller tastsensormoduler 
Med kloning menes overføringen av tastetilordningen for en modul til andre moduler. Bare like 
apparater kan klones med hverandre. Det vil si at sensormoduler bare skal klones med sensor-
moduler og tastsensormoduler bare med tastsensormoduler. Det er ikke mulig å betjene dim-
mestasjonen så lenge kloningen pågår. 
Det er koblet til flere sensormoduler eller tastsensormoduler til dimmestasjonen. 
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Det er utført en tastetilordning på en modul. 
o Hold tastene MODE og Prog trykket inn samtidig helt til lysdiodene c (12), ON/n (13) og 

OFF/o (17) blinker. 
Dimmestasjonen og sensormodulene eller tastsensormodulene er i klonedrift. 
På sensormodulene blinker en C, på tastsensormodulene blinker alle de røde lysdiodene. 

o I løpet av ca. 2 minutter må du trykke på en tast på den modulen som skal klones. 
Det blinker et + raskt på sensormodulen, på tastsensormodulen blinker alle de røde lysdio-
dene raskt. 
På alle de andre sensormodulene blinker C fortsatt, på tastsensormodulene blinker fortsatt 
alle de røde lysdiodene. 

o I løpet av ca. 2 minutter må du trykke på en tast på en annen sensormodul eller tastsensor-
modul. 
I stedet for en C blinker en - i ca. 2 sekunder, på tastsensormodulen blinker alle de røde 
lysdiodene raskt. 
Modulen har overtatt tastetilordningen, og kloningen avsluttes. 

o Gjenta trinnene ovenfor hvis du ønsker å klone flere moduler. 
i Kloningen kan ikke avsluttes for hånd. Hvis du ønsker å avslutte en kloning som pågår, må 

du ikke betjene noen sensormoduler eller tastsensormoduler i 2 minutter. 
i Hvis kloningen ble aktivert på dimmestasjonen uten at det er tilkoplet sensormoduler eller 

tastsensormoduler, avsluttes kloningen automatisk etter 3 minutter. 

6 Vedlegg 

6.1 Tekniske data 
Nominell spenning AC 230 V ~ 
Nettfrekvens 50 / 60 Hz 
Effekttap maks. 20 W 
Standbyeffekt maks. 2 W 
Klemmer -, + 
Styrespenning DC 24 V SELV 
Strømbelastningsevne Σ 80 mA 
Total lengde styreledning maks. 100 m 
Antall sensormoduler 4 
Antall tastsensormoduler 4 
Antall tastsensorer 24 V / tastsensormoduler 24 
V 

Typeavhengig 

Styringsinnganger E1 ON/OFF...E4 ON/OFF 
Styrespenning DC 24 V SELV 
Motstand Ri 200 kΩ 
Styringsutganger A1'...A8' 
Styrespenning DC 24 V SELV 
Strømbelastningsevne 10 mA 
Motstand Ra 330 Ω 
Tilkobling 
Nominell spenning/lastutganger/hotellkortbryter 
enkel ledning 0,5 ... 4 mm² 
fintrådet med åreendehylse 0,14 ... 2,5 mm² 
fintrådet uten åreendehylse 0,34 ... 4 mm² 
Styringsutganger/koblingsinnganger/betjeningssteder 
enkel ledning 1,5 mm² 
fintrådet med åreendehylse 0,75 mm² 
fintrådet uten åreendehylse 1,0 mm² 
Lastutganger A1...A4 
Kontakttype ε 
Totallengde på lastledning per kanal 100 m 
Tilkoplingseffekt per lastutgang 
i Effektspesifikasjoner inklusive effekttap i transformatoren. 
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i Induktive trafoer drives med en nominell last på minst 85 %. 
i Ved omsk-induktiv blandingslast må det være maksimalt 50 % omsk last. Det kan ellers 

oppstå feil innmåling av dimmeren. 
i Parallellkoplede lastutganger skal bare belastes med inntil 80 %. 
i Minstelasten ved parallellkopling av lastutganger er på 150 W. 
Glødelamper 20 ... 150 W 
Høyvoltshalogenpærer 20 ... 150 W 
Tronic-trafoer 20 ... 150 W 
Induktive trafoer 20 ... 150 VA 
ohmsk-kapasitiv 20 ... 150 W 
ohmsk-induktiv 20 ... 150 VA 
kapasitiv-induktiv ikke tillatt 
Effektreduksjon 
Per 5 °C overskridelse av 45 °C -15 % 
Funksjonsmoduler se anvisningen for funksjonsmoduler 
Monteringsbredde 144 mm / 8 moduler 

Symbolikken for dimmernes lastmarkering oppgir lasttypen som kan kobles til eller en 
lasts elektriske adferd: R = ohmsk, L = induktiv, C = kapasitiv 

6.2 Hjelp hvis det oppstår problemer 
Lastutgangen slår lasten kort av og på igjen.  
Årsak: Kortslutningsbeskyttelsen er utløst, men i mellomtiden finnes ikke lenger noen feil. 

Lastutgangen slår lasten av og kan ikke slås på igjen. 
Årsak 1: Kortslutningsbeskyttelsen er utløst, den røde og grønne statuslysdioden (4) for den ak-
tuelle lastutgangen blinker. 

Fjern kortslutningen. 
Slå på lastutgangen igjen. 

i Kortslutningsbeskyttelsen er ikke basert på en konvensjonell sikring, ikke noe galvanisk 
skille av den belastede strømkretsen. 

Årsak 2. Overtemperaturbeskyttelsen er utløst, den røde statuslysdioden (4) for den aktuelle 
lastutgangen blinker. 

Lastutgangen er defekt. 

Lastutgangen slår av lasten. Den kan først slås på igjen etter en stund. 
Årsak: Overtemperaturbeskyttelsen er utløst på grunn av overlast eller for høy omgivelsestem-
peratur, den røde statuslysdioden (4) for den aktuelle lastutgangen blinker. 

Kontrollér monteringssituasjonen. 
Redusér den tilkoblede lasten. 

Det er ikke mulig å betjene enheten. 
Årsak 1: Det er ikke satt inn noe hotellkort i hotellkortbryteren, LED Prog lyser rødt. 

Sett inn hotellkortet, LED Prog lyser grønt. 
Årsak 2: Det er ikke koplet til noen hotellkortbryter, LED Prog lyser rødt. 

Kople hotellkortbryteren eller ytterlederen og den nøytrale lederen til klemmene som hører 
til hotellkortbryteren, LED Prog lyser grønt. 

Betjening via betjeningssteder er ikke mulig. 
Årsak 1: Betjening på stedet er slått på. 

Koble ut betjening på stedet (se kapittel 4. Betjening). 
Årsak 2: Programmeringsmodusen er slått på. 

Slå av programmeringsmodusen (se Igangssetting). 
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Lastutgangen kan ikke betjenes. 
Årsak 1: Lastutgangen er ikke driftsklar. 

Kontroller installasjonen. 
Kontroller lasten. 

Årsak 2: Lastutgangen er tilordnet en master som slave. 
Kontroller installasjonen, still inn dimmestasjonen riktig (se kapitlet Montering). 

Årsak 3: Overtemperaturbeskyttelsen er utløst, den røde statuslysdioden (4) for den aktuelle 
lastutgangen blinker. 

La lastutgangen avkjøle seg. Når lastutgangen er tilstrekkelig avkjølt, koples den inn igjen. 

Det er ikke mulig å betjene parallellkoplede lastutganger. 
Én av lastutgangene er ikke driftsklar. 

Kontroller installasjonen. 

Lastutgangen reagerer ikke på sentral betjening. 
Årsak: Sentral betjening er ikke tilordnet til lastutgangen. 

Tilordne sentral betjening (se Igangsetting). 

Lastutgangen koples ikke til via hotellkortbryteren. 
Årsak: Sentral betjening er ikke tilordnet til lastutgangen. 

Tilordne sentral betjening (se Igangsetting). 

6.3 Tilbehør 
Relé modul universal 8-kanal Art.nr. RS 8 REG HE
Sensor modul 8-kanal Art.nr. SM 1608
Impulsbryter-modul Art.nr. 4008 TSM
Impulsbryter 24 V AC/DC, 2-kanal Art.nr. ..2224..
Impulsbryter 24 V AC/DC, 4-kanal Art.nr. ..2248..
Impulsbryter-modul 24 V AC/DC, 1-kanal Art.nr. 4212 TSM
Impulsbryter-modul 24 V AC/DC, 2-kanal Art.nr. 4224 TSM
Impulsbryter-modul 24 V AC/DC, 3-kanal Art.nr. 4236 TSM
Impulsbryter-modul 24 V AC/DC, 4-kanal Art.nr. 4248 TSM
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6.4 Garanti 
Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer på produktet som tjener tekniske fremskritt. 
Vi gir garanti innenfor rammen av gjeldende lovgivning. 
Send apparatet portofritt til vår sentrale kundeservice med en beskrivelse av feilen: 

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 

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

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

Œ-merket er et frihandelsmerke som vender seg utelukkende til myndighetene og garanterer in-
genting angaende egenskaper. 

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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