
Multifunktions-Stromstoß-Schaltrelais* ESR12M
Digital Universell Multifunktionsdimmer 
EUD12D

 ! Viktigt: Börja med att välja engelska som språk !

 Universell dimmer. Power MOSFET upp till 400W. Automatisk avkänning av 
last. "Standby" förbrukning endast 0,3 watt. Lägsta och högsta ljusnivå samt 
dimringshastighet kan ställas in. Med barnkammar- och insomningsfunktion.
Modulär enhet för skenmontering enligt DIN-EN 60715 TH35. 1 modul = bredd 18mm, djup 58mm. 
Universell dimmer för laster upp till 400W, beroende på ventilationsförhållanden. Dimringsbara 
lågenergilampor ESL och dimringsbara 230V-LED-lampor, beroende på uppbyggnaden av lastens 
elektronik.
Nollgenomgångsbrytning med mjuk PÅ och mjuk AV, för att spara lasten.
3600W med effektutökare LUD12-230V (beskrivning sida 19) på anslutningarna X1 och X2. 
Universal styrspänningsingång 8 till 230V AC/DC. I tillägg även en ingång för central AV och PÅ 
8 till 230V AC/DC. Styringångarna är galvaniskt isolerade från 230V manöver- och lastsida.
Vid strömavbrott sparas funktionsomkopplarens läge och ljusstyrkan. När driftspänningen 
kommer tillbaka återgår dimmern till detta läge och ljusstyrka.
Glimlampsström upp till 5mA vid manöverspänning från 110V (ej för funktionerna DSD).
Automatiskt elektroniskt överlast- och temperaturskydd. 
Funktionerna och tiderna anges enligt användarinstruktionerna med knapparna MODE 
och SET, de visas digitalt på LC-displayen och kan i förkommande fall även spärras.
Alla lamptyper kan dimras i läget AUTO vid funktionsinställningarna: EUD, DSD, Udo, STS, 
MIN, MMX, CG och R.
EUD = universaldimmer med inställbar dimningshastighet, lägsta ljusstyrka, högsta ljusstyrka, 
minne och prioriteringar för centralstyrning. ESL eller LED kan väljas. Korta styrkommandon 
kopplar på/av, om knappen hålls intryckt ändras ljusstyrkan till det högsta värdet. Om 
aktiveringen avbryts ändras dimningsriktningen.
ESL är ett läge för lågenergilampor som kan tändas oberoende av dimringsnivå även i kallt  
tillstånd. Minnet kan slås av för lågenergilampor som ej kan tändas i nerdimrad ljusnivå. 
LED är ett läge för dimringsbara LED-lampor som inte kan dimras tillfredsställande i AUTO läge  
(bakkantsdimring) och måste därför tvingas till framkantsdimring. Det finns 3 olika dimrings-
kurvor. Inga induktiva (lindade) transformatorer kan användas i ESL- eller LED-läge. Dessutom 
kan det maximala antalet dimringsbara ljuskällor vara lägre än i AUTO läge beroende på ljus-
källans interna elektronik.
Barnkammarfunktion: Om aktivering sker genom en längre knapptryckning ställs belysningen 
efter ca 1 sekund in på den lägsta ljusstyrkan och, så länge knappen hålls intryckt, dimras 
belysningen långsamt upp utan att den senast sparade ljusstyrkan ändras.
Insomningsfunktion: Vid en dubbelimpuls dimras belysningen ned från det aktuella läget till 
den lägsta ljusstyrkan och stängs sedan av. Den maximala dimningstiden på 60 minuter ber-
or på det aktuella dimningsläget och den lägsta ljusstyrka som har ställts in, och kan därför 
vara kortare. Med en kort tryckning kan belysningen släckas när som helst under neddim-
ningen. En lång knapptryckning under neddimningen gör att belysningen dimras upp och att 
insomningsfunktionen stängs av.
DSD = Som universaldimmer EUD, men med aktivering via två riktningsknappar på de centra-
la universalspänningsingångarna 8..230 V UC.
Udo = Som universaldimmer EUD, men även en frånslagsfördröjning på 1 till 99 minuter kan  
ställas in. Frånslagningsvarning genom neddimning i slutet kan väljas och kan ställas in 
på mellan 1 och 3 minuter.

STS = Trappautomat, med valbar frånslagningsvarning genom neddimning. Nollställning av tid och konstant På kan styras från 
tryckknapparna. Inställbar tid på frånslagsfördröjning och for 230V LED-lampor. MIN = Universaldimmer, som startar med den 
 inställda lägsta ljusstyrkan när manöverspänningen kopplas till. Under den dimringstid/ramptid som har ställts in på mellan 1 och 
99 minuter dimras belysningen upp till den högsta ljusstyrkan. När manöverspänningen kopplas ifrån stängs den omedelbart av, 
även under dimringstiden/ramptiden. MMX = Fungerar som MIN, men med inställbara dimringstider/ramptider för både till och från, 
när manöverspänningen kopplas ifrån dimras belysningen ner till den lägsta inställda ljusstyrka för att sedan stängas av.  
CG = Pulsgenerator med inställbar till- och frånkopplingstid på mellan 0,1 och 9,9 sekunder. Den maximala ljusstyrkan kan ställas 
in på mellan 3 och 99 %. R = Brytarrelä med inställning av mjuk på/av på mellan 0,1 och 9,9 sekunder. Den maximala ljusstyrkan 
kan ställas in på mellan 3 och 99 %. ON = Permanent PÅ. OFF = Permanent AV.
Dimningsläget i % eller tiden i minuter visas i mitten av displayen. Den sammanräknade, återställbara påslagningstiden 
visas nere i displayen. Displayvisning endast på de valbara språken tyska, engelska, franska, italienska och spanska enligt 
bifogade användarinstruktioner. Även på www.eltako.se

EUD12D-UC Power MOSFET upp till 400W E1377067

EUD12D-UC                     

Anslutningsexempel

EUD

DSD

1 st eller 10 st = 1fp   * Beskrivning på sida 2.
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