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¼ GEVAAR 

Gevaar voor ernstige materiële schade en 

persoonlijk letsel, bijv. door brand of elektri-

sche schok, veroorzaakt door incorrecte 

elektrische aansluiting.

De veiligheid van de elektrische aansluiting kan 

alleen worden gewaarborgd als de desbetreffen-

de persoon over fundamentele kennis van de vol-

gende gebieden beschikt:

• Aansluiting op elektriciteitsnetwerken

• Aansluiting van meerdere elektrische appara-

ten

• Leggen van elektrische kabels

In de regel beschikken alleen opgeleide vaklie-

den op het gebied van elektrische installatietech-

niek over de desbetreffende vaardigheden en 

ervaring. Als aan deze minimumvereisten niet 

wordt voldaan of deze op welke manier dan ook 

worden veronachtzaamd, bent u als enige aan-

sprakelijk voor materiële schade of persoonlijk 

letsel.

¼ GEVAAR

Levensgevaar door elektrische schok!

Zelfs als het apparaat is uitgeschakeld, staat op 

de uitgangen elektrische stroom. Koppel de ze-

kering in de binnenkomende stroomkring altijd 

los van de voeding, voordat u aan aangesloten 

verbruikers gaat werken.

LED Universeel Draaidimmer

Gebruiksaanwijzing

SBD200LED 
Art.-nr. S5--512

Voor uw veiligheid

nl

Odace

Met LED Universeel Draaidimmer (hierna dimmer ge-

noemd), kunt u ohmse, inductieve of capacitieve lasten 

schakelen en dimmen:

De dimmer herkent automatisch de aangesloten verbrui-

ker. Hij is bestand tegen overbelasting, kortsluiting en 

oververhitting en heeft een softstartfunctie.

U kunt het dimbereik instellen en de bedrijfsmodus aan-

passen (van faseafsnijding naar faseaansnijding).

½ VOORZICHTIG

De dimmer kan beschadigd zijn!

• Bedien de dimmer altijd volgens de meegele-

verde technische informatie.

• Aangesloten dimmers kunnen beschadigd ra-

ken als een combinatie van verschillende las-

ten (inductieve en capacitieve) worden 

aangesloten.

• De dimmer is ontworpen voor sinusvormige 

netspanning.

• Sluit alleen dimbare transformatoren aan op de 

dimmer indien transformatoren worden ge-

bruikt.

• Dimbare wandcontactdozen zijn niet toege-

staan. Het gevaar voor overbelasting en voor 

het aansluiten van ongeschikte apparaten is te 

groot.

• Als er een aansluitklem wordt gebruikt voor het 

doorlussen, moet de sokkel beschermd wor-

den met een contactverbreker van 10 A.

| Sluit maximaal drie dimmers aan op één leiding 

met een 16 A-zekering.

| Indien de dimmer niet wordt geïnstalleerd in een 

enkele standaard inbouwdoos wordt de maxima-

le toegestane belasting gereduceerd als gevolg 

van de verminderde warmteafvoer:

* Als er meerdere factoren van toepassing zijn, moeten 

de lastreducties bij elkaar worden opgeteld.

Kennismaken met de universele 

dimmer

Dimbare led-lampen

Gloeilampen

(ohmse last)

230 V-halogeenlampen 

(ohmse last)

laagspanningshalogeenlam-

pen met dimbare gewikkelde 

transformator

(inductieve last)

laagspanningshalogeenlam-

pen met elektronische transfor-

mator

(capacitieve last)

Het apparaat installeren

Last geredu-

ceerd met

Indien gemonteerd

25 %

In holle wanden*

Meerdere in combinatie 

gemonteerd*

30 % In 1-voudige of 2-voudige 

opbouwbehuizing

50 % In 3-voudige opbouwbehuizing

De basis bedraden

De dimmer installeren

Dimbereik

Het dimbereik van de dimmer kan indien nodig worden 

aangepast aan het dimbereik van lampen van verschil-

lende fabrikanten.

Het dimbereik instellen

| Naargelang het dimbereik van de lamp kunnen 

zich storingen voordoen voor waarden in de buurt 

van de maximale en minimale helderheid. 

(Zie het hoofdstuk "Wat moet ik doen als er een 

probleem optreedt?")

Het apparaat instellen

L

N
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XL L

Minimale en maximale 

helderheidswaarde instellen

1 De potentiometer op MINA/MAXB instellen.

2 Houd de microknop 5 seconden lang ingedrukt. 

(De lamp gaat heel even aan.)

3 Draai de draaiknop tot de gewenste minimale/

maximale helderheid. 

4 Druk de microknop kort in. 

De geselecteerde helderheid wordt opgeslagen als 

minimale/maximale helderheid en de ingestelde 

modus wordt gesloten.

Bedrijfsmodus

De standaardinstelling van de dimmer is de RC-modus. 

De dimmer herkent de aangesloten lading onmiddellijk, 

maar dit kan tot storingen in bepaalde lampen leiden 

(zie de gegevens van de fabrikant). In dit geval kunt u de 

bedrijfsmodus aanpassen.

De bedrijfsmodus naar RL led-modus schakelen.

1 De potentiometer op RL(led) instellen.

2 Houd de microknop 5 seconden lang ingedrukt. 

(De lamp gaat heel even aan.)

De bedrijfsmodus wordt naar "faseaansnijding voor led-

lampen" (RL led-modus) omgeschakeld en de minimale/

maximale helderheidswaarde wordt gereset.

| In de bedrijfsmodus "faseaansnijding voor led-

lampen" (RL led-modus) kunnen ledlampen al-

leen worden aangesloten op maximaal 10% van 

de maximale toegestane dimmerbelasting.
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A B

RL(LED)

MIN MAX

RESET

5 sec

1 

2

RL(LED)

MIN MAX

RESET

5 sec

A Druk op de draaiknop: de aangesloten lampen 

worden in- of uitgeschakeld.

B Draai aan de draaiknop met de klok mee of tegen de 

klok in: de aangesloten lampen worden omhoog of 

omlaag gedimd.

Terug naar standaardmodus

1 De potentiometer op RESET instellen.

2 Houd de microknop 5 seconden lang ingedrukt. 

(De lamp gaat heel even aan.)

De bedrijfsmodus wordt naar "faseafsnijding" 

(RC-modus) omgeschakeld en de minimale/maximale 

helderheidswaarde wordt gereset.

Het apparaat bedienen

A

B

1 

2

RL(LED)

MIN MAX

RESET

5 sec

De dimmer dimt regelmatig omlaag tijdens gebruik 

en kan niet meer omhoog worden gedimd.

• Laat de dimmer afkoelen en verlaag de aangesloten 

last.

De last kan niet opnieuw worden ingeschakeld.

• Laat de dimmer afkoelen en verlaag de aangesloten 

last.

• Verhelp eventuele kortsluitingen.

• Vervang defecte lasten.

De last wordt gedimd naar de minimale helderheid.

• Het circuit is overbelast. -> Last verminderen.

• Het circuit heeft de minimumlast niet bereikt. -> Last 

vermeerderen.

• Dimbereik is onjuist. -> Verminder de maximale 

helderheidswaarde.

De last flakkert bij de minimale helderheid.

Het circuit heeft de mogelijke minimale helderheidswaar-

de niet bereikt.

• Verhoog de minimale helderheidswaarde (dimbereik 

instellen).

De last flakkert voortdurend.

Onjuiste bedrijfsmodus ingesteld.

• Schakel de bedrijfsmodus om naar "faseaansnijding 

voor ledlampen" (RL led-modus).

• De bedrijfsmodus kan ook in standaard worden 

geschakeld.

De last kan slechts iets worden gedimd.

• Dimbereik instellen.

• Schakel de bedrijfsmodus om naar "faseaansnijding 

voor ledlampen" (RL led-modus).
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Wat moet ik doen bij een probleem?

Technische gegevens

Nominale spanning: AC 230 V , 50/60 Hz

Schakelvermogen:

Ledlampen 

(RC-modus): 4-200 VA

Ledlampen 

(RL led-modus): 4-40 VA

Gloeilampen: 4-400 W

230 V halogeen

lampen: 4-400 W

Laagspanningshalo-

geenlampen met 

dimbare gewikkelde

transformator: 4-400 VA

Laagspanningshalo-

geenlampen met 

elektronische

transformator: 4-400 VA

Nuldraad: Niet vereist

Aansluitklemmen: Schroefaansluitingen voor 

max. 2.5 mm2

Bescherming: contactverbreker van 16 A

Eigenschappen: • Kortsluitvast

• Overbelastingsvast

• Zachte start

• Bestand tegen 

oververhitting

• Automatische lastdetectie
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