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Інсталяція

Рекомендації з інсталяції 
Уважно прочитайте інструкцію з інсталяції
1. Увага: дімери LLSI - 502, LNSI - 502 - 501 LSSI не призначені для управління низьковольтними 
світильниками з магнітним трансформатором та електротрансформаторами низької напруги.
2. Дімер LLSM - 502 призначений для управління лампами накалювання або низьковольтними світильниками 
з магнітним трансформатором з плавкою вставкою. Низьковольтні магнітні трансформатори мають  бути 
повністю навантажені. 
3. ПОПЕРЕДЖЕННЯ: В цілях уникнення перегрівання і можливого пошкодження іншого електричного 
устаткування, не використовуйте для управління вихідною потужністю, флуоресцентною 
освітлювальною арматурою, керованими двигунами або приладами з трансформаторами. 

4. Відключіть подачу електроживлення в розподілній шафі або видаліть плавкий запобіжник 
перед виконанням будь-якої інсталяційної роботи або обслуговування ланцюга осв ітлення. 
Забезпечте безпеку шляхом запобігання подачі будь-ким електроживлення під час Вашої 
роботи. 

5. Перед інсталяцією дімера перевірте електричний ланцюг звичайним вимикачем. 
6. Під час забудови або пофарбування захистіть діммер від пилу й бруду. 
7. Один дімер може бути підключений на 2 шляхи. 
8. Мінімальне навантаження на дімер 40 Вт. Максимальне навантаження 500 Вт. 
9. Дімер відповідає нормам ICE і EN60669-2-1 ГОСТам України. 
10. Рекомендована глибина монтажної коробки 35 мм. 
11. Встановіть у відповідності до всіх національних і місцевих електротехнічних правил та норм.   
12. Застосування для внутрішнього використання при температурі в приміщенні від 0 0С до 40 0C. 
13. Дімер не призначений для роботи з діодними лампами. 
14. У ввімкнутому стані дімер випромінює тепло. 
15. Догляд за дімером здійснюється тільки за допомогою чистої м'якої вологої тканини без 
використання хімічних засобів.
16. Максимальний обертаючий момент для гвинтів 0,5 Нм. Рекомендований обертаючий момент 0,2 Нм.

Електронний дімер з індикатором
Лампи накалювання/Галоген 240 В 
LLSI-502, LNSI-502 
220–240 В~  50 Гц  40–500 
Вт

1 Увага: Повернути кнопку ВКЛ. в МСВ (автоматичний вимикач) або вимкнути 
запобіжник.

2 Видаліть гвинти кріплення і вимикач зі стіни. 

Увага: НЕ роз'єднуйте проводи від вимикача.
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Один вимикач керує світлом.
Використовується однополюсний 
вимикач, немає необхідності в 
маркуванні. Ізольовані проводи з'єднані 
з двома контактами. 
Див.крок 6a схеми підключення.

L
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Ярлик

3 Під'єднання проводів

Примітка: Розташування контактів попереднього вимикача може бути іншим 
Для інформації: Якщо у попереднього вимикача контакти співпадають, підключайте їх 
до нового

Управління з однієї точки

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.

Від'єднання проводу4

5 Підготовка дімера до інсталяції.

Підключення дімера

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

Вимоги до електропроводки

Обережно: 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
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Електронний дімер 
Лампи накалювання/Галоген 240 
В LSSI-501 
220–240 В~  50 Гц  40–500 Вт

  Українська

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

Зміна потужності ВКЛ. в MCB (автоматичному 
вимикачі) або заміна запобіжника
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Кріплення рамки9

Натисніть з усіх сторін, щоб 
забезпечити зачеплення.

Вирівняйте направляючі з отворами

Кріплення лицьової панелі8

•  На дімері перемістіть повзунок в 
нижнє положення.

• Опустіть повзунок на лицьовій 
панелі дімера у найкрайніше 
положення.

Дані дії забезпечать оптимальне 
співпадіння гвинта й повзунка.

Монтаж та інсталяція дімера 

Примітка: Переконайтесь, що повзунок на дімері знаходиться у верхньому положенні 
під час інсталяції.
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Не докладайте великих зусиль, це 
може викликати перетягування 
гвинтів кріплення.

При кріпленні монтажної коробки 
зробіть 1-2 витка. 

Обережно - не торкайтесь проводів. 

Моделі: LLSI-502, LNSI-502, 
LLSM-502, LSSI-501

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

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

Увага: LSSI-501 має т ільки два 
контакти.

Neutral

 Дімер

Live

Light

Мотажна схема

6a - Підключення в одній точці

L
1

2

OR

Моделі: LLSI-502, LNSI-502, 
LLSM-502

Примітка: один дімер використовується в 
двох напрямах ланцюга.

• З'єднайте перший відмічений  
(метал. ярликом) провід з контактом L

• З'єднайте другий провід з контактом 

• З'єднайте останній провід з 
контактом        , що 
лишився. 

Примітка: Дімер може замінити                    
двополюсний вимикач зі сторони лінії або 
зі сторони навантаження.

Монтажна схема

6б - Підключення в двох точках

Neutral

Дімер                      2-полюсний  

Live

Light

L
1
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Відмітка проводу

Принцип дії

7a - Крепящие винты

Поетапна розстановка 

ВКЛ/ВИКЛ

Повзунок дімера
• Плавне Вкл
• Плавне Викл

Індикатор стану 
• Вкл - яскраве світло
• Викл - тьмяне світло
• Тільки для моделей LLSI і LLSM.

• Прикріпіть лицьову панель, 
щільно притискаючи  в 
кутах.

• Перемістіть повзунок вниз і 
переконайтесь у вірному положенн і 
гвинта й повзунка.

Ярлик

Повзунок дімера
• Вверх - яскраве світло
• Вниз - тьмяне світло
• Крайнє нижнє положення - Викл

Моделі: LLSI-502 
                 LNSI-502 
                 LLSM-502

Модель: LSSI-501

OR

Якщо дімер не працює, перш, ніж звертатись по технічну допомогу, перевірте цілісність 
лампочки. 

Проблеми 

Тип навантаження: 
Лампи накалювання/Галоген 240 В/Низьковольтні  магнітні лампи 
LLSM-502 
220–240 B~  50 Hz  40–500 Вт

Управління з трьох і більше точок 
Три й більше вимикачів керують світлом. 
Два вимикачі будуть двополюсними, решта 
--триполюсні. В триполюсному вимикачі(ах) 
ізольовані проводи з чотирма контактами. Дімер 
замінить будь-який двополюсный вимикач. 
Позначте два проводи за аналогією з двополярним, 
розташованим вище. 

Див.крок 6б схеми підключення.

Увага:  До дімера не підключається провід заземлення. Керуйтеся місцевими й  
національними вимогами. 
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