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Управління з двох точок

Два вимикача керують світлом. 
Позначте ярликом провід, з'єднаний з контактом L 
(LINE), на обох вимикачах для його ідентифікації. 
Ізольовані проводи вимикача з'єднані з трьома 
контактами. 

Див.крок 6б схеми підключення.
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Рекомендації з інсталяції 

1. ПОПЕРЕДЖЕННЯ: В цілях уникнення перегрівання і можливого пошкодження іншого електричного 

пристрою, не використовуйте для управління вихідною потужністю, флуоресцентною освітлювальною 

арматурою, керованими двигунами або приладами з трансформаторами.

2. Перед інсталяцією дімера перевірте електричний ланцюг звичайним вимикачем.

3. Відключіть подачу електроживлення в розподільній шафі або видаліть плавкий запобіжник перед 

виконанням будь-якої інсталяційної роботи або обслуговування ланцюга освітлення. Забезпечте безпеку 

шляхом запобігання подачі будь-ким електроживлення під час Вашої роботи.

4. Інсталяцію проводьте відповідно до всіх національних і місцевих норм експлуатації електричних 

установок.

5. Дімер відповідає нормам ICE та EN60669-2-1 ГОСТам України.

6. Не рекомендується фарбування дімера.

7. Під час забудови або пофарбування захистіть дімер від пилу й бруду.

8. Дімер на дві групи використовується тільки для однофазного ланцюга. 

9. Дімер на дві групи рекомендується використовувати за мінімальної потужності ламп від 40 Вт 

для кожної групи. Максимальна потужність ламп у групі не повинна перевищувати 250 Вт. 

10. Рекомендована глибина монтажної коробки 35 мм.

11. В приміщенні використовувати за температури від 0 0С до 40 0С 
13. Догляд за дімером здійснюється лише чистою м'якою вологою тканиною без використання 

хімічних засобів.
14. Максимально вращающий момент для винтов 0,5 Нм. Рекомендованный вращающий момент 0,2 Нм.

Дімер на дві групи з передустановкою
Лампи накалювання/Галогенові 220В 
 LLDI-252, LNDI-252 
Напруга: 220–240 В~ 50 Гц Потужність:40–250 Вт

1 Увага: Поверніть кнопку ВИКЛ. в МСВ (автоматичний 
вимикач) або вимкніть запобіжник.

2 Видаліть гвинти кріплення і вимикач зі стіни. 
Увага: НЕ від'єднуйте проводи від вимикача.

Один вимикач керує світлом. 
Використовується однополюсний вимикач, 
немає необхідності в маркуванні. Ізольовані 
проводи з'єднані з двома контактами.

 Див.крок 6a схеми підключення.

 .

See Step 6a when wiring.

Ярлик

3 Під'єднання проводів

Для інформації: Якщо у попереднього вимикача контакти співпадають, підключайте 
їх до нового аналогічно

Управління з однієї точки

Від'єднання проводів4

5 Підготовка дімера до інсталяції

Вимоги до електропроводки
єлектропоmportant Wiring 
Information

Обережно: надто велике зусилля може викликати перетягування 
гвинтів кріплення. 

Видалити ізоляцію проводу до 5 мм. від краю. Зачищена частина проводу 
затискається гвинтами в місцях з'єднання.

5 mm

6

Дімер на дві групи без передустановки
Лампи накалювання/Галогенові 220В 
 LSDI-252, 
Напруга:: 220–240 В~ 50 Гц Потужність:40–250 Втr

Попередження: перевірте 
підведення електроструму 
до кожного вимикача, але 
попередньо відключіть 
сітьову напругу.

Поверніть кнопку ВКЛ. в МСВ (автоматичний вимикач) або 
ввімкніть запобіжник.

9

10

Кріплення лицьової панелі8

•  Встановіть регулятори дімера в 
нижнє положення

• Встановіть регулятори на панелі в 
нижнє положення 

Примітка: Це дозволить поєднати 
регулятори дімера і панелі.

Монтаж та інсталяція Дімера7
Обережно: Не торкайтесь проводів. Не 
прикладайте великих зусиль, це може 
викликати перетяг ування гвинтів  
кріплення

Моделі: LLDI-252, LNDI-252, LSDI-251

• З'єднайте один з ізольованих проводів, 
від'єднаних від вимикача, з контактом L

• З'єднайте другий провід, від'єднаний 
від вимикача, з контактом    

• З'єднайте другий жовто-зелений провід 
з дімером, як показано на малюнку. 
Аналогічно, з'єднайте жовто-зелений 
провід з монтажною коробкою. 
Примітка: LSDI-251 має тільки 2 контакти.

Neutral

Ground Wires

Dual Dimmer

Live

Light

Reference Wiring Diagram

6a - Підключення в одній точці

220–240 V~ 
50 Hz

L

L

1

6b - Підключення в двох  точках

Встановіть дімер у посадочній коробці

Функціональність

Важливий порядок дій

 ВКЛ /ВИКЛ  
Кнопки

Регулятори
• Плавное включение 
• Плавное выключение

Стан світла

• З ' є д н а й т е  передню 
панель і Дімер.

• Забезпечте співпадіння регуляторів 
дімера й панелі 

Регулятори
•  Плавне ввімкнення 
• Плавне вимкнення

Moделі: LLDI-252 LNDI-252

Moдель: LSDI-251

Якщо Ваш Дімер не працює, перевірте  справність лампи перед зверненням до
служби Технічної Допомоги Lutron.

Примітка: виконуйте одну з наст процедур для каждой группы контактов Двойного диммера..
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Примітка: Розташування контактів 
попереднього вимикача може бути іншим 

Tag

Reference Wiring Diagram

220–240 V~ 
50 Hz

Neutral

Ground Wires

Dual Dimmer 2-Way 
Switch

Live

Light

L

L 11 2

2

Tagged Wire

1

Moделі: LLDI-252, LNDI-252

Примітка: тільки один дімер може бути 
включено до двопровідного ланцюга

•  З'єднайте один з ізольованих проводів , 
від'єднаних від вимикача, з контактом L

• З'єднайте другий ізольований провід, 
від'єднаний від вимикача, з контактом        1 

• З ' є д н а й т е  о с т а н н і й  п р о в і д  з  
к о н т а к т о м        ,  щ о  л и ш и в с я .

 • З'єднайте другий жовто-зелений провід з
дімером, як показано на малюнку. 
Аналогічно, з'єднайте жовто-зелений провід 
з монтажною коробкою.

Примітка: подвійний дімер до 
відповідної групи контактів. 

Кріплення рамки

Натисніть з усіх сторін, щоб запезпечити 
зчеплення шести кріплень.

Зніміть рамку

Зняти лицьову панель: 
вставити під лицьову панель 
маленьку пласку викрутку і 
повернути її так, як показано 
на малюнку

Видалення лицьової панеліВидалення рамки
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