
Konstantström LED dimmer KLD61

DC konstantströmskälla för LED up till 1000mA eller 30 Watt.
'Standby' förbrukning endast 0,1 watt. Lägsta ljusnivå eller dimningshastighet 
kan ställas in. Med barnkammar- och insomningsfunktion.
Enhet för inbyggnad. Längd 45mm, bredd 55mm, djup 18mm.
Den nominella utgångströmmen kan ställas in med en bygel på kretskortet: 
ingen bygel: 350mA; bygel till höger (Stift 2-3 kopplade) 700mA; bygel till vänster 
(Stift 1-2 kopplade) 1000mA. Fabriksinställning: 700mA.
The input voltage ranges from 12V DC to 36V DC maximum. För att strömbegränsningen skall 
kunna arbeta måste driftspänningen vara större än summan av LED ljuskällornas spänning, 
skillnaden måste vara minst 6 Volt. Den totala utgångeffekten, ström x driftspänning skall inte 
överstiga 30 Watt.
A pulse resistant DC power supply unit is required, which provides the necessary voltage and 
required current of the LED light(s).
Universell manöverspänning 8 till 230V AC/DC, galvaniskt skiljd från driftspänningen. 
Korta kontrollkommandon styr av och på, konstant kommando höjer/sänker ljusstyrkan  
 alternativt till min- eller från maxnivå. Avbrott av kommandosignal ändrar riktning på dimningen. 
Aktuell ljusstyrka sparas vid frånslag. 
Vid strömavbrott sparas kopplingsläget och ljusstyrkenivån och ställs in igen när 
matningsspänningen kommer tillbaka.
Automatiskt elektroniskt överlast- och  temperaturskydd. 
Min. ljusstyrkan (helt nerdimrat) kan ställas in med övre % -inställningsratten. 
Dimningshastigehten kan ställas in med den nedre inställningsratten dim. speed.
Barnkammarfunktion (universaltryckknapp): Om ljuset slås på genom att tryckknappen hålls 
nedtryckt en längre stund så startar dimmern på den lägsta ljusstyrkan efter ca 1sek utan 
att ändra den senast sparade ljusstyrkenivån. Ljusstyrkan ökas långsamt så länge som man 
fortsätter trycka på knappen.
Insomningsfunktion (universaltryckknapp): Med en dubbel knapptryckning dimras ljuset ner 
från det aktuella  dimmerläget till min-ljusstyrkan och slås slutligen av. Det aktuella dimmer-
läget såväl som min-ljusstyrkan ( %) bestämmer neddimningstiden (max. 60 minuter), 
som därmed kan ställas in efter önskemål. Insomningsfunktionen kan avbrytas när som helst 
genom att en ny impuls ges. Genom att hålla in tryckknappen stoppas insomningsfunktionen 
och ljuset  dimras upp.
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Inkopplingsexempel

1 st eller 10 st = 1fp   

Funktionsinställning

Fabriksinställning


