
Universell tryckdimmer EUD12Z 
för centralstyrning

Universell dimmer. Power MOSFET upp till 400W. Automatisk avkänning av 
last. "Standby" förbrukning endast 0,1 watt. Lägsta ljusnivå och dimrings-
hastighet kan ställas in. Med speciell brytningsfunktion för 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. Dimrings-
bara lågenergilampor ESL och dimringsbara 230V-LED-lampor, beroende på uppbyggnaden 
av lastens elektronik.
Nollgenomgångbrytning 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.
Korta kontrollkommandon styr av och på, konstant kommando höjer/sänker ljusstyrkan till 
max- eller min-nivå. Avbrott av kommandosignal ändrar riktning på dimningen. 
Aktuell ljusstyrka sparas vid frånslag.
Glimlampsström upp till 5mA vid manöverspänning från 110V (ej vid inställning 4 och 8).
Automatiskt elektroniskt överlast- och temperaturskydd.
LED under det övre inställningsvredet indikerar lokal eller centralstyrning. Vid lokalstyrning 
 börjar den att blinka efter 15 sekunder om trycknappen är blockerad.
Alla lamptyper kan dimras i läget AUTO.
Använd den övre inställningsratten för att ställa in dimringshastighet i fem steg i AUTO läget. 
I läge + ESL ställs lägsta ljusstyrka in i fyra steg. + ESL är ett läge för lågenergilampor som 
kan tändas oberoende av dimringsnivå även i kallt tillstånd. -ESL är ett läge för lågenergilam-
por som ej kan tändas i nerdimrad ljusnivå. Därför är minnesfunktionen avstängd i detta läge. 
Inga induktiva (lindade) transformatorer får anslutas i + ESL och -ESL läge. Dessutom kan det 
maximala antalet dimringsbara lågenergilampor vara lägre än i AUTO läge beroende på ljus-
källans interna elektronik.
Mellersta inställningsratten reglerar centralstyrningen: 
ZE+ZA = central PÅ och central AV, ZE = endast central PÅ, 
ZA = endast central AV, ZE+ZA =    centralstyrning
Nedre inställningsratten avgör vilka styringångar som ska blockeras så länge en annan 
ingång är påverkad. 
Dessutom ställs även egenskaperna för utgångspositionen vid spänningsbortfall: I positio-
nerna 1 till 4 förblir utgången opåverkad I positionerna 5 till 8 slår utgången ifrån när spän-
ningen återkommer. Om centralingångarna aktiveras under tiden utförs dessa kommandon när 
spänningen återvänder.
OFF = Konstant AV.
1 och 5 =  Ingen prioritet. Även om centralingångarna är konstant aktiverade, kan kommandon 

från de lokala styringångarna utföras. Det sista centralkommandot utförs sedan.
2 och 6  =  Prioritet för central PÅ och AV. Kommandon på lokal styringång utförs ej. 

Central AV har prioritet över central PÅ. 
3 och 7  =  Prioritet för central PÅ och AV. Kommandon på lokal styringång utförs ej. 

Central PÅ har prioritet över central AV.
4 och 8 =  Prioritet för konstant påverkad lokal styringång. Centrala kommandon utförs ej. Vid 

val av dessa funktioner är ingen glimlampsström tillåten.
ON = Konstant PÅ.
Barnkammarfunktion: Om ljuset slås på genom att tryckknappen hålls nedtryckt en längre 
stund så startar dimmern på den lägsta ljusstyrkan efter ca 1 sek utan att ändra den senast 
sparade ljusstyrkenivån. Ljusstyrkan ökas långsamt så länge som man fortsätter trycka på 
knappen.
Insomningsfunktion: Med en dubbel knapptryckning dimras ljuset ner från den aktuella nivån 
och slås slutligen av. Det aktuella dimningsläget bestämmer neddimningstiden (max. 60 minu-
ter), som därmed kan ställas in efter eget önskemål. Insomningsfunktionen kan avbrytas när 
som helst genom att en ny impuls ges. Genom att hålla in tryckknappen stoppas insomnings-
funktionen och ljuset dimras upp.
L-laster (induktiva laster, t.ex. lindade transformatorer) och C-laster (kapacitiva laster, t.ex 
elektroniska transformatorer) får inte blandas. R-laster (resistiva laster t.ex. 230V glöd- och 
halogenlampor) kan blandas valfritt. Mix av laster L+C = INTE ok, R+L och R+C = OK.
Blandning av L- och C-laster är möjligt med tryckdimmer EUD12Z och EUD12D  tillsammans 
med effekthöjare LUD12.

EUD12Z-UC                      *

Funktionsinställning 

Fabriksinställning

Inkopplingsexempel 

EUD12Z-UC Power MOSFET upp till 400W E1377060

1 st eller 10 st = 1fp   * Beskrivning på sida 2.
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Teknisk data sida B18. Kapsling för bruksanvisningar och manualer GBA12 sida Z2.

http://www.eltako.com/fileadmin/downloads/sv/specefikationer/eltako_B_teknisk_data_universala_tryckknappsdimmrar_sw.pdf
http://www.eltako.com/fileadmin/downloads/sv/databladen/Z_datablad_PK18_PK36_RC12_GBA12.pdf
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