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Universaalne LEDi hämardamise moodulArt. no. CCT99100© Schneider-Electric 2014EAV56166-0208/16

Täiendage universaalset LED-hämardit:
• disainiseeria seast valitavate mehaaniliste sissetõm-

buvate nuppudega

¼ OHT! 
Oskamatu elektriinstallatsiooniga kaasneb 
suurte varaliste kahjude ja tõsiste vigastuste 
oht, nt tulekahju või elektrilöögi elektrilöök 
tõttu.
Ohutu elektriinstallatsiooni tagamine on võimalik 
ainult juhul, kui vastav isik suudab tõendada, et tal 
on põhiteadmised järgmistes valdkondades:
• ühendamine magistraalvõrkudesse
• mitme elektriseadme ühendamine
• erinevate elektriseadmete ühendamine
Sellised oskused ja kogemused on tavaliselt üks-
nes pädevustunnistust omavatel spetsialistidel, 
kes on läbinud elektriinstallatsiooni tehnoloogia 
alased koolitused. Kui nimetatud minimaalseid 
nõudeid ei suudeta täita või neid eiratakse, siis 
vastutatakse kõikide varaliste või isikukahjude 
põhjustamise eest ainuisikuliselt.

¼ OHT! 
Surmava elektrilöögi oht.
Väljundid võivad olla voolu all ka siis, kui seade 
on välja lülitatud. Enne ringesse ühendatud voo-
lutarbijatega töötamist ühendage alati sissetuleva 
vooluahela kaitsmed toiteallika küljest lahti.

Universaalne LEDi hämardamise 
moodul
Tööjuhised

Art. no. CCT99100

Lisatarvikud

Teie turvalisuse huvides

et

Universaalne LED hämardusrežiim (allpool nimetatud 
hämardusrežiim) sobib paigaldamiseks süvise paigal-
duskarpi. Hämardamisrežiimi juhitakse mehaaniliste 
nuppudega paralleelse toiminguna. Oomiline, induktiiv-
ne või mahtuvuslikku koormust saab lülitada või hämar-
dada selle:

Hämardusrežiim tuvastab ühendatud tarbija automaat-
selt. See on ülepingekindel, lühisekindel, kaitstud üle-
kuumenemise eest ja sujuva käivitumise funktsiooniga.
Mälufunktsioon võimaldab hämardusrežiimil mälusse 
jätta viimati kasutatud heleduse seadistuse ja selle uues-
ti kasutusele võtta.
Võimalik on seadistada hämardamise ulatust ja regulee-
rida töörežiimi (pöördfaasist induktiivfaasi).

½ ETTEVAATUST
Hämardi võib olla kahjustatud!
• Kasutage hämardit alati vastavalt selle tehnilis-

tele nõuetele.
• Ühendatud hämardi võib viga saada, kui te 

ühendate selle külge üheaegselt erinevaid tar-
bijaid (induktiivseid ja mahtuvuskoormusega).

• Hämardi on ehitatud sinusoidse voolupingega 
seadmetele.

• Trafode kasutamisel ühendage hämardiga vaid 
reguleeritavaid trafosid.

• Pistikupesa reguleerimine on keelatud. Ülepin-
ge ja sobimatu hämardi ühendamise risk on lii-
ga suur.

• Kui terminali kasutatakse tsükliteks, peab si-
send olema 10 A katkestiga.

A Programmeerimisnupp
B Oleku LED
C Fuktsiooni potentsiomeeter

Hämardi mooduliga tutvumine

hämardavate LED-lampidega

hõõglampidega
(oomiline koormus)

230 V halogeenlampidega 
(oomiline koormus)

madalpingeliste halogeenlam-
pidega, millel on reguleeritav 
mähistrafo
(induktiivne koormus)
Madalpingeliste halogeenlam-
pidega, millel on elektrooniline 
trafo
(mahtuvuskoormus)

Ühendused, visuaalsed elemendid ja 
seadistuselemendid

B

A
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| Ärge ühendage ühe 16 A kaitsega kaabli külge 
rohkem kui kolm hämardajat.

| Kui te ei paigalda hämardamisrežiimi eraldi, stan-
dardsesse paigalduskrpi, väheneb lubatav koor-
mus tänu piiratud soojushajuvusele:

* Mitme faktori koosesinemisel lisage koormuse vähen-
damised koos.

Hämardamisrežiimi kaabeldamine

Hämardamisrežiimi paigaldamine

¼ HOIATUS!
Surmava elektrilöögi oht.
Töörežiimi seadistamise ajal või hämardamise 
mooduliga töötamise ajal paigaldatud program-
meerimisnuppudega olge eriti tähelepanelik voo-
lupinge all töötamise tõttu. Vajutage 
programmeerimisnuppu isoleeritud tööriistaga, nt 
isoleeritud kruvikeerajaga, mis vastab EN 60900 
nõuetele.

Hämardamisrežiimi paigaldamine

Vähenenud 
koormus

Paigaldatuna

25% Seinte süvenditesse*
Mitu seadet paigaldatud koos*

30% 1- või 2-liitmikuga pindpaigalduskar-
bis

50% 3-Liitmikuga pindpaigalduskarbis

Hämardamismooduli seadistamine
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Hämardamise ulatuse seadistamine
Hämardamismooduli hämardamise ulatust on võimalik 
reguleerida.

| Olenevalt lambi hämardamise ulatusest võib ette 
tulla talitlushäireid väärtuste juures, mis on lähe-
dased maksimum- ja miiniumheledusele. (Vt 
peatükki "Mida ma peaksin tegema probleemide 
korral?")

minimaalse valgustiheduse seadistamine

Voolukatkesti on sisse lülitatud. (Pingealune töö!)
1 Veenuge, et ühendatud tarbija oleks programmeeri-

misnuppude abil välja lülitatud.
2 Seadistage funktsiooni potentsiomeeter MIN või 

MAX asendisse. 
3 Vajutage programmeerimisnuppu lühidalt 3 korda.

Hämardamise režiim on programmeerimisrežiimil. 
Oleku LED vilgub nagu töörežiimil (vt "Töörežiimi 
näit").

4 Vastavalt valikule sammus 2:
Programmeerimisnuppu all hoides seadistage lam-
bi heleduse miinimum või maksimum.

5 Uus väärtus salvestatakse automaatselt, kui 8 se-
kundi jooksul ei ole programmeerimisnuppu uuesti 
vajutatud. 
Ühendatud tarbija lülitatakse automaatselt välja.
Oleku LED süttib 2 sekundiks.

Töörežiim
Hämardi on vaikimisi seadistatud RC-režiimile. Hämardi 
moodul tuvastab automaatselt induktiivse koormuse 
(RL-režiimi). Siiski ei tööta mitte kõik lambid automaatse 
koormuse tuvastamisega õigesti. Sel juhul võite lülitada 
töörežiimi RL LED-režiimile.

Töörežiimi näit

Voolukatkesti on sisse lülitatud. (Pingealune töö!)
1 Veenuge, et ühendatud tarbija oleks programmeeri-

misnuppude abil välja lülitatud.
2 Vajutage programmeerimisnuppu lühidalt 3 korda.

LED olekunäit näitab hetke töörežiimi. See vilgub lü-
hidalt 1-3 korda, olenevalt töörežiimist.

2 

3

5

4

RL(LED)

MIN MAX

RESET

< 0,5 sec
3x

2 sec

> 0,5 sec

8 sec

1

< 0,5 sec

1 x 0,5 sec = RC mode
2 x 0,5 sec = RL mode
3 x 0,5 sec = RL (LED) 
                        mode

   3x 
< 0,5 sec

1

< 0,5 sec

2

Töörežiimi lülitamine RL LED-režiimile

Voolukatkesti on sisse lülitatud. (Pingealune töö!)
1 Veenuge, et ühendatud tarbija oleks programmeeri-

misnuppude abil välja lülitatud.
2 Pange funktsioonide potentsiomeeter asendisse 

RL(LED).
3 Vajutage programmeerimisnuppu lühidalt 3 korda.

Hämardamise režiim on programmeerimisrežiimil. 
Oleku LED vilgub nagu töörežiimil (vt "Töörežiimi 
näit").

4 Hoidke programmeerimisnuppu all 3 sekundit.
Oleku LED süttib 2 sekundiks.

Töörežiim on lülitatud „LED lampide pöördfaasi“ (RL 
LED-režiim).

| Töörežiimil „LED lampide pöördfaas“ (RL LED-
režiimil), võivad LED lambid olla ühendatud vaid 
kuni 10% ulatuses maksimaalselt lubatavast hä-
mardi koormusest.

Vaikerežiimi lähtestamine

Voolukatkesti on sisse lülitatud. (Pingealune töö!)
1 Veenuge, et ühendatud tarbija oleks programmeeri-

misnuppude abil välja lülitatud.
2 Seadistage funktsiooni potentsiomeeter asendisse 

RESET.
3 Vajutage programmeerimisnuppu lühidalt 3 korda.

Hämardamise režiim on programmeerimisrežiimil. 
Oleku LED vilgub nagu töörežiimil (vt "Töörežiimi 
näit").

4 Hoidke programmeerimisnuppu all 3 sekundit.
Oleku LED süttib 2 sekundiks.

Töörežiim on lülitatud „pöördfaasi“ (RC režiimile) ning 
miinimum/ maksimum heledus on lähtestatud.

RL(LED)

MIN MAX

RESET

< 0,5 sec
3x

2 sec

3 sec

2 

3 4

1

< 0,5 sec

< 0,5 sec
3x

2 sec

3 sec

2 

3 4

RL(LED)

MIN MAX

RESET

1

< 0,5 sec

¼ OHT! 
Surmava elektrilöögi oht.
Kuigi seade on välja lülitatud, võib väljundseade 
olla voolu all. Viige seade alati enne töödega 
alustamist pingevabasse olekusse.

A Lühike vajutus: sisse või välja lülitamine
B Pikk vajutus: heledamaks või pimedamaks regulee-

rimine

Hämardi hämardab töötamise ajal pidevalt alla ja 
seda ei saa enam heledamaks tagasi reguleerida.
• Laske hämardil maha jahtuda ja vähendage ühenda-

tud koormust.
Tarbijat ei ole võimalik sisse tagasi lülitada.
• Laske hämardil maha jahtuda ja vähendage ühenda-

tud koormust.
• Kõrvaldage kõik võimalikud lühised.
• Vahetage defektsed tarbijad välja.
Koormus on miinimum heledusel.
• Vooluring on ülekoormatud. -> Vähendage koormust.
• Vooluring katkeb lühikeseks ajaks miinimum koormu-

sel. -> Suurendage koormust.
• Hämardamise ulatus on vale. -> Vähendage maksi-

maalset heleduse väärtust.
Koormus võbeleb miinimum heledusel.
Vooluring katkeb lühikeseks ajaks minimaalse heledus-
väärtuse juures.
• Suurendage minimaalse heleduse väärtust (seadista-

ge hämardamise ulatust).
Koormus võbeleb pidevalt.
Vale töörežiimi seadistus.
• Lülitage töörežiim „LED lampide pöördfaasi" (RL LED 

režiimi).
• Alternatiivina võib töörežiimiks lülitada vaikerežiimile.
Tarbijat saab hämardada vaid väga vähe.
• Seadistage hämardamise ulatust.
• Lülitage töörežiim „LED lampide pöördfaasi" (RL LED 

režiimi).
• Alternatiivina võib töörežiimiks lülitada vaikerežiimile 

ja seadistage hämardamise ulatust uuesti.

Mehhaanilise nupu ühendamine

Hämardamismooduli töö

Mida ma pean probleemi korral 
tegema?

A

B
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Hämardamise vahend
Schneider Electric on testinud paljusid hämardavaid 
LED- ja energiat säästvaid lampe. Hämardamise vahend 
annab informatsiooni hämardavate lampide kohta ja eri-
nevate lambi mudelite minimaalse ja maksimaalse arvu 
kohta.

http://schneider-electric.dimmer-test.com

Kui teil peaks tekkima tehnilisi küsimusi, palume pöördu-
da oma riigi kliendikeskusse.
schneider-electric.com/contact

Tehnilised andmed
Nimipinge: AC 230 V ~, 50 Hz
Lülitatav võimsus:

LED lambid 
(RC režiim): 4-100 VA
LED lambid 
(RL LED režiim): 4-20 VA
Hõõglambid: 5-200 W
230 V halogeen 
lambid: 5-150 W
LV (madalpinge) halo-
geen lambid hämarda-
va 
mähistrafoga: 5-200 VA
LV halogeen lambid 
elektroonilise
trafoga: 5-200 VA

Neutraaljuhe: ei ole nõutav
Ühenduskontaktid: Kruviklemmid 

maks. 2,5 mm2

Ühendus vooluvõrku: mehaanilised nupud
Kokku kaabli sektsioo-
ne: maks. 20 m 3-juhtmega NYM 

kaablit
Kaitse: 16 A, voolukatkesti
Mõõdud (K x L x S): 44,5 x 39,5 x 20 mm
Omadused: • lühisekindel

• ülekoormuskindel
• sujuv käivitamine
• ülekuumenemise kindel
• automaatse 

laadimise jälgimine

Seadet ei tohi visata olmeprügi hulka, vaid tu-
leb viia spetsiaalsesse kogumispunkti. Pro-
fessionaalne jäätmekäitlus kaitseb inimesi ja 
keskkonda potentsiaalsete negatiivsete toi-
mete eest.

Schneider Electric Industries SAS


