
• 1 gang: Lysdæmper - husker gammel værdi,
   vender retning.
• 2 gange: Lysdæmper - husker gammel værdi,
   vender ikke retning.
• 3 gange: Lysdæmper - starter med 100 % lys,
   vender retning.
• 4 gange: Lysdæmper - starter med 100 % lys,
   vender ikke retning.
• 5 gange: Børnetimer - starter med 100 % lys.
   Starter nedregulering fra 75 % over 30
   minutter ved aktivering i 5 sek. efter start.
• 6 gange: Trappetimer - starter med 100 % lys.
   Slukker efter 10 minutter - fader langsomt ud
   over 15 sekunder. Holdes knappen nede i 5
   sek. ved start - forbliver lyset tændt (blink).

Installationsvejledning til
TOUCH IR 180 CR og håndsender

Montage
TOUCH IR 180 CR er beregnet til planforsænket
montage i dåser til indmuring, indstøbning- og
isætning forfra, dåse til blankmur, dåse til lette
skillevægge samt på underlag og til panel-
underlag. Den leveres med en afdækning.

Anvendelse
TOUCH IR 180 CR anvendes til dæmpning af
230 V a.c. glødelamper eller lavvolt halogen-
lamper når disse er forsynet fra en elektronisk
transformer.

Lysdæmperen kan betjenes fra fronten eller
med den tilhørende fjernbetjening (fås som
tilbehør).

TOUCH IR 180 CR kan programmeres til én af
følgende funktioner:

Der kan vælges om lysdæmperen skal starte i
maximum eller på samme niveau som før den
blev slukket.

Børnetimeren starter med 100 % lys ned-
regulering over 30 minutter.

Trappetimeren starter med 100 % lys, og
slukker efter 10 minutter.

Fjern afdækningen til lysdæmperen og sluk på
touchpladen.
Tryk dernæst med en pen på programtasten
(hvor mange gange afhænger af programme-
ringsønsket):

506NA110

Programmering af lysdæmperen
Lysdæmperen kan kun programmeres til én af
nedestående funktioner:

Holdes programtasten nede i ca 10 sekunder i
tændt tilstand, kan ALLE tasterne på IR betje-
ningen anvendes til samme lysdæmper.

Med fjernbetjeningen kan der betjenes op til 4
lysdæmpere i samme lokale.

Følgende gælder for alle programmeringer:

• Vent ca. 5 sek. efter sidste tryk - herefter
   tænder lyset.
• Sæt afdækningen på.

Programmering af håndsenderen
•  Fjern afdækningen til lysdæmperen.
•  Tænd på touchpladen.
•  Tryk med en stiftblyant på programtasten
•  Lyset blinker nu for at markere, at der ventes
    på et tryk fra IR betjeningen.
•  Tryk på den tast på IR betjeningen, der skal
    bruges til denne lysdæmper.
•  Lyset slukker for at markere, at det er accept-
    eret.
•  Sæt afdækningen på.

Programmeringen kan altid afbrydes ved at
trykke på touchpladen.

Bemærk:



Strømforsyning 3x1,5 V batteri type AAA
Rækkevidde Op til 15 m
Antal kanaler 4
Sende vinkel 34 grader
Omgivelsestemperatur -20° C til +50° C
Luftfugtighed 10-90 % rel. Ikke kondenserende
Standarder EN50081-1 / EN50082-1
Direktiver 89/336/EØF
Batteri levetid > 1 år

Tilslutning

Programtast
Aktiveres ved et let tryk med f.eks. en stift-
blyant.

Tekniske data
TOUCH IR 180 CR

Tekniske data
Tilbehør: IR håndsender til TOUCH IR 180

Bemærk:
Lysdæmperen må ikke placeres i direkte sol.

Der kan optræde fejlfunktion, hvis lysdæmper-
en monteres i installationer, der indeholder HF
forkobling.

Lysdæmperen kan ikke anvendes i forbindelse
med korrespondancetænding.

Der kan, i armerede beton vægge, optræde
fejlfunktion, hvis lysdæmperen er placeret i
umiddelbart nærhed af potentialudlignede
armeringsjern.

Problemløsning:
Visse typer belastning kan have en sådan karak-
teristik, at lyset forsvinder i min. indstillingen,
blinker eller på anden måde optræder uregel-
mæssigt. Problemet løses ved at montere en 5
W glødelampe eller en anden passende effekt-
modstand parallelt med belastningen. Hvis lys-
dæmperen overbelastes eller kortsluttes og
dermed bliver for varm, vil den elektroniske
temperatursikring afbryde lysdæmperen. Når
overbelastningen fjernes og lysdæmperen får
lov at køle af, virker den igen.

Ved spændingssvigt gemmes de programme-
rede data.
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Program
IR ØJE

TOUCH PLADE

Mærkespænding 230 V a.c. / 50 Hz

Mærkeeffekt 35-180 VA eller 20 – 180 W

Omgivelses temperatur -5° C til +35° C
Luftfugtighed 5 – 95 % rel. Ikke kondenserende
Dæmpningsprincip Fasestyring, bagkant

Klemmer Skrueløse 2x2,5 mm2

Godkendelse EMC 89/336/EEC – LVD 73/23/EEC

Standarder EN 60669-2-1


