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ELKO Living System  
Dimmer 1000 LR

Tilkobling

Koblingsdiagrammerno

Lysdemperen leveres med en stjerneom-
kobler mellom klemmene merket 0C og U_ . 
Dermed vil lyset først tennes på laveste nivå, 
og deretter reguleres automatisk inntil nivået 
er det samme som da lyset ble slukket.

Monteres lysdemperen uten stjerneomkobler, 
vil den tenne på høyeste lysnivå. Deretter 
reguleres nivået automatisk inntil det er det 
samme som da lyset ble slukket.

Er lysstyrken redusert til 0 - 40 % av full lyss-
tyrke, er lysutbyttet ikke optimalt i forhold til 
strømforbruket. Det bør derfor alltid foretas 
en justering av den minste dempingsgrad. 
Justeringen foretas med et lite stjerneskru-
jern på lysdemperens frontplate:

Dersom justeringsskruen vris helt til høyre, 
ligger det lavest mulige lysnivå på 40 % (av 
maks.). Dersom skruen vris helt til venstre 
kan lyset dempes helt ned til 0 %.
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Figur 2: Potensiometerstyring

Figur 3: Styring med automatisk dagslystilpasning via solsensor

Figur 4: 1-10 V-styring

Figur 1: Touchstyring (betjening med trykkontakt eller relékontakt)
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Dimmeren slås på/av ved til- og frakobling av fase (L).

Ved fast strømforsyning (L) kan dimmeren slås på/av ved hjelp av kontakt mellom 0 og 1

Bruk

Dimmer 1000 LR lysdemper brukes til demp-
ing av 230 V glødelamper og 230 V halo-
genlamper. Lysdemperen kan også brukes 
til demping av lavvolts halogenlamper, når 
disse forsynes fra en jernkjernetransformator.

Lysdemperen kan også styres på følgende 
måte:
■ Med 1 - 10 V-styring (figur 4). Lysnivået 

reguleres med 1-10 V styringen, og lyset 
slås på og slukkes via relé i 1-10 V-modu-
len.



Betjening
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Å skifte sikring

Sikringshodet på lysdemperens frontplate 
trykkes inn og dreies en kvart omgang mot 
klokken med en skrutrekker.

Sikringshodet trekkes ut, og sikringen kan 
skiftes

Virker lysdemperen fortsatt ikke, kontakt din 
el-installatør.

Merkespenning 230 V a.c. / 50 Hz

Styrespenning 1-10 V (kan reguleres med 1 kΩ fra potensiometer)

Egen effekt Maks. 15 W

Betjening Touch-dempefunksjon med hukommelse. Styring fra solsensor.

Belastning 100-1000 W glødelamper 230 V a.c. eller halogenlamper 230 V a.c.100-1000 VA 
lavvolt halogenlamper cos φ ≥ 0,8 for viklede jernkjernetransformatorer

Min. demping Regulerbar mellom 0 og 40 %

Utgangskarakteristikk 2 valgmuligheter: Med eller uten maksimal startspenning

Forsikring 6,3 A (F6,3H 250 V)

Kabel til styreenheter, type Nopovic Link-10

Maks. kabellengde Styreinngang: 100 m

Omgivelsestemp. 0 °C til +40 °C

Luftfuktighet 10-90 % rel. ikke kondenserende.

Kapslingsklasse IP20

Skruklemmer Maks. Cu 2x2,5 mm2

Modulbredde M36 3

Godkjennelse DEMKO

Standarder IEC 669-2-1, EN50081-1, EN50082-1

Direktiver EMC: 89/336/EØF, LVD: 73/23/EØF

Konstruksjon

Dimmeren er på fronten utstyrt med en lysdiode som lyser når modulen er tilsluttet spenning. Til 
høyre for lysdioden er der et hull hvor man ved hjelp av en liten skrutrekker kan innstille minste 
demping mellom 0 og 40 % av full lysstyrke. Det anbefales å innstille den minimale på et høyt 
nivå, da lysutbyttet er meget lite i forhold til strømforbruket ved lysnivå under 40 % demping.

Dimmeren kan både inngå i et ELKO Living System, og som ”stand-alone”. Når dimmeren 
brukes sammen med ELKO Living Systemet, kan den inngå i den øvrige styring og f.eks. inngå i 
en ”Slukk-alt” funksjon.

Dimmeren har følgende tilkoblinger:

Terminal Funksjon

L Nettspenning (Lysdiode på front lyser ved spenning)

N Null

0,1 Terminalene benyttes som kontakt for å slå på/av dimmeren.

Kortsluttet: Dimmeren er på

Avbrutt: Dimmeren er av

Dersom dimmeren inngår i IHC Control-system, skal terminalene kobles til et 400 V potensialfritt 
relé på en IHC 400V/16 A outputmodul.(1)

Benyttes ved styring. Bruk av terminalene vises av de forskjellige viklingsdiagrammer.

Utgangspenning

Terminalene benyttes sammen. Ved levering er det montert en stjerneomkobler mellom de to 
klemmene for å begrense startstrømmen.

(1) Dimmeren kan også slås på/av med et 230 V outputmodul som kobles til dimmerens klemme 
L. I dette tilfelle skal klemme 0 og 1 kortsluttes. Lysdioden på fronten av dimmeren vil med 
denne oppkoblingen lyse avhengig av om det er tilsluttet spenning eller ikke.

Lysdemperen kan bl.a. betjenes med en 
vanlig trykknapp:

■ Ved et lett trykk på kontakten tennes lyset 
først på laveste nivå. Deretter reguleres 
nivået automatisk inntil det er det samme 
som da lyset ble slukket.
Enda et lett trykk vil slukke lyset.

■ Ved et langt trykk på kontakten (lengre 
enn et halvt sekund) tennes lyset på 
høyeste nivå. Dersom kontakten holdes 
nedtrykket reguleres lyset – først ned til 
laveste nivå, deretter til høyeste, så ned 
igjen osv. Når lysnivået er tilfredsstillende, 
slippes kontakten.

■ Lysdemperen kan monteres så lyset tennes
på høyeste nivå. Dersom det monteres 
en 1-polet avbryter mellom 0 og 1, og 
lysdemperen slukkes av denne, vil demp-
eren miste sin “hukommelse”. Da vil lyset 
tenne på høyest mulige nivå, dvs. 100%. 
Hukommelsen gjenopprettes likevel etter 
ny innstilling av lysnivået.


