
4-kanałowy ściemniacz fazowy DALI 70040042

Wprowadzenie do funkcji

Ważne: Przeczytaj wszystkie instrukcje przed instalacją

• NIE należy instalować, gdy urządzenie jest zasilane.
• NIE wystawiaj urządzenia na działanie wilgoci.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Sterowanie

1. Ustawianie ręczne adresu DALI za                                pomocą przycisków

1.1. Naciśnij i przytrzymaj dowolny z dwóch przycisków, aż cyfrowy wyświetlacz numeryczny zacznie migać, a 

następnie zwolnij przyciski.

1.2. Kliknij jeden z dwóch przycisków, aby wybrać cyfrę, kliknij ponownie, aby zmienić cyfrę, aż pojawi się 

żądany adres DALI. Kliknij pierwszy przycisk, aby ustawić pozycję „dziesiątki”, a drugi przycisk, aby ustawić 

pozycję „jednostki”. Adres można ustawić w zakresie 00~63.

1.3. Następnie naciśnij i przytrzymaj dowolny z 2 przycisków, aż cyfrowy wyświetlacz numeryczny przestanie 

migać, aby potwierdzić ustawienie.

Uwaga: Adres DALI można przypisać ręcznie od 00-63-FF, domyślnie fabryczne, żaden adres DALI nie jest 

przypisany dla kierowcy, a na wyświetlaczu pojawia się          . Ustawienie adresu DALI jako        spowoduje 

zresetowanie ściemniacza do ustawień fabrycznych.

2. Adres DALI Przydzielany przez kontroler DALI.

Adres DALI może być również automatycznie przypisywany przez kontroler DALI Master. Szczegółowe 

informacje można znaleźć w instrukcjach obsługi kompatybilnych kontrolerów DALI Master.

Uwaga: Wyświetlacz cyfrowy pokaże  , gdy urządzenie główne DALI przypisuje adresy.AU

3. Ustawianie ilości adresów DALI.

3.1. Naciśnij i przytrzymaj oba przyciski, aż cyfrowy wyświetlacz cyfrowy zacznie migać, a następnie 

zwolnij przycisk.

3.2. Kliknij pierwszy przycisk, aby wybrać „1A”, „2A”, „3A” lub „4A”, co oznacza adresy 1/2/3/4 DALI.

3.3. Następnie naciśnij i przytrzymaj dowolny z 2 przycisków, aż cyfrowy wyświetlacz numeryczny 

przestanie migać, aby potwierdzić ustawienie.

Na przykład, gdy ustawimy adres DALI na 00:

Po wybraniu 1A, wszystkie 4 kanały będą obciążone tym samym adresem 00 i będą sterowane 

jednocześnie.

Po wybraniu 2A, kanały L1 i L3 będą miały ten sam adres 00, a kanały 2 i 4 będą miały ten sam adres 01.

Po wybraniu 3A, kanał L1&L4 będzie miał adres 00, kanał L2 będzie adresem 01, kanał L3 będzie 

adresem 02.

Po wybraniu 4A, kanał L1 będzie miał adres 00, kanał L2 będzie adresem 01, kanał L3 będzie adresem 02, 

kanał L4 będzie adresem 03.

Uwaga: Kanały o tym samym adresie będą sterowane jednocześnie, kanały o różnych adresach będą 

sterowane oddzielnie.
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Compatible Load Types

Symbol obciążenia Typ obciążenia Maksymalne obciążenie Uwagi

Ze względu na 
różnorodność konstrukcji 
lamp LED, maksymalna 
liczba lamp LED na kanał 
jest dodatkowo zależna od 
współczynnika mocy po 

Ściemnialne zasilacze 
LED

Maksymalna dozwolona 
liczba sterowników na kanał 
to 200 W/400 W podzielona 
przez moc znamionową 

Ściemnialne lampy LED

Oświetlenie żarowe, 
lampy halogenowe 

Oświetlenie halogenowe 
niskonapięciowe z 
transformatorami 
elektronicznymi

100-240VAC 4x(100-240)VAC 4x1.5A 145.4x90x66.4mm

1*200W dla 110V, 1*400W dla 230V
2*150W dla 110V, 2*300W dla 230V
3*125W dla 110V, 3*250W dla 230V
4*100W dla 110V, 4*200W dla 230V

4x400W dla 230V
4x200W dla 110V

Pobór prądu DALI

< 2mA

1*400W dla 110V, 1*800W dla 230V
2*300W dla 110V, 2*600W dla 230V
3*250W dla 110V, 3*500W dla 230V
4*200W dla 110V, 4*400W dla 230V

1*200W dla 110V, 1*400W dla 230V
2*150W dla 110V, 2*300W dla 230V
3*125W dla 110V, 3*250W dla 230V
4*100W dla 110V, 4*200W dla 230V

1*200W dla 110V, 1*400W dla 230V
2*150W dla 110V, 2*300W dla 230V
3*125W dla 110V, 3*250W dla 230V
4*100W dla 110V, 4*200W dla 230V

• Zgodne z IEC 62386-101:2014, IEC 62386-102:2014, IEC 62386-207 Ed2.

• Wbudowany interfejs DALI-2, urządzenie DALI DT6

• Współpracuje ze wszystkimi urządzeniami DALI na rynku

• Bezpieczna i niezawodna konstrukcja z pełną izolacją

• Ściemniacz fazowy DALI, ściemnianie zboczem opadającym

• Obsługuje obciążenia rezystancyjne i pojemnościowe

• Wejście sygnału DALI, adres DALI można ustawić za pomocą przycisków i wyświetlić na wyświetlaczu cyfrowym

• Ilość adresów DALI można ustawić jako 1/2/3/4, aby kontrolować obciążenie 4 kanałów jednocześnie lub oddzielnie

• 4 kanały AC100-240V na wyjściu

• Do ściemniania i przełączania jednokolorowych ściemnialnych lamp LED, ściemnianych sterowników LED, tradycyjnych żarówek i lamp 

halogenowych

• Montaż na szynie DIN, • Stopień szczelności: IP20

4. Kontrola fazowa - zboczem opadającym
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Schemat połączeń

Ten ściemniacz fazowy steruje wyjściami zboczem opadającym, zakres ściemniania wynosi od 1% ~ 100%. 

Upewnij się, że podłączone obciążenia obsługują sterowanie fazowe zboczem opadającym.Zapoznaj się z 

instrukcją obsługi obciążenia lub skonsultuj się z jego dostawcą.

Wymiary urządzenia
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5. Ustaw minimalny punkt jasności ściemniania.

Fabryczny zakres ściemniania wynosi 1% ~ 100%, ale 1% można ponownie ustawić, jak poniżej:

Użyj kontrolera DALI, aby przyciemnić obciążenie L1 do żądanej jasności, a następnie naciśnij i przytrzymaj 

przycisk MIN. ustawiania, aż lampka zacznie migać, co oznacza, że   minimalny punkt został ustawiony na tę 

jasność. Nie można ściemnić poniżej tej wartośći. 

Jak przywrócić ustawienia fabryczne:zwiększyć wartość nastawy L1 do 100%, a następnie nacisnąć i 

przytrzymać przycisk Min., aż  obciążenie L1 zacznie migać.

Notatka:

1) Zakres ściemniania tego ściemniacza wynosi od 1% do 100%, ale niektóre typy obciążeń mogą migotać przy 

ściemnianiu do 1%, dlatego minimalna jasność powinna być ustawiona powyżej 1%, aby uniknąć migotania 

podczas ściemniania.

2) Niezależnie od ustawionej ilości adresów DALI jako: 1A, 2A, 3A, 4A minimalną jasność należy ustawić lub 

zresetować tylko poprzez regulację jasności wyjścia Load L1 i naciśnięcie przycisku nastawy Min.. Po 

ustawieniu minimalnej jasności, obciążenie wszystkich 4 kanałów nie może być ściemnione poniżej tej 
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2. Z przyciskiem zwiernym
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