
FDV-dokumentasjon fra Micro Matic Norge AS

Dimmer Uniled+ 325 trykk/vri 

Variant: Dimmer Uniled+ 325 trykk/vri.

Art.nr: SE45004

El.nr: 1404470

INFORMASJON

UNILED+ 325 for veggboks dimmer alt! Er det en dimmer som bør finnes i servicebilen, er det 
denne. Uansett om du skal dimme glødelamper, 230V halogen, elektroniske trafoer, 
jernkjernetrafoer, dimbare LED-lyskilder eller dimbare sparepærer, er UNILED+ det beste valget. 
Hvilken last som skal dimmes velges enkelt med DIP-switcher. 
Med egen minimumsjusteringsskrue, kan lyset dimmes meget langt ned mot "av". Dimmeren 
leveres med standardfarge Hvit RAL9010 og kan kombineres med designrammer fra Gira. Løse 
deksler er tilgjengelig i alu, antrasitt og Exxact-hvit (RAL9003).

8 dimmerprofiler•
Inntil 200W COB-LED pr. dimmer•
Kan tilkobles inntil 5 slavedimmere•
Alle dimmerne i UNILED+ familien har 10 års funksjonsgaranti. Se mer under fanen 
nødvendig informasjon.

•

KOBLINGSSKJEMA



SPESIFIKASJONER

Eget forbruk: < 0,5W 

Driftsspenning: 230Vac ±10%, 50 Hz



Jernkjerne trafo: 20 - 325W/VA 

Belastning: 5 - 325W/VA 

Halogenglødelamper (230V)     : 5 - 325W

Elektroniske trafoer: 20 - 325W/VA

Mål: 84 x 84 x 50 mm (H x B x D)

Glødelamper (230V): 5 - 325W

COB-LED (dimbare) : 5 - 200W

Sparepærer (dimbare) inntil 10 stk.: 5 - 200VA

Betjening: Trykk/vri

Kapslingsklasse :  IP 20 

Kapslingstemperatur Tc: 90°C ved Ta 35°C

PRODUKTBESKRIVELSE

FUNKSJON 
UNILED+ 325 har 8 ulike dimmerprofiler tilpasset de ulike lastene som skal dimmes. Ønsket 
program velges med DIP-switcher plassert under trykk/vri-knappen. Her finner du også 
innstillingsveiledning og minimumsjusteringsskruen.

Juster DIP-switch 1, 2 og 3 i henhold til hvilken lyskildetype som skal dimmes. Ønsker du å 
aktivere minnefunksjonen, settes DIP-switch 4 i øvre posisjon. Ved LED3 og LED4 vil boost-tenn 
funksjonen være aktivert når DIP 4 står i "opp" posisjon.

BETJENING 
UNILED+ 325 betjenes med trykk/vri-knappen i fronten. Dimmeren kan også tilkobles inntil 5 
slavedimmere for styring av lyset fra flere steder.

MONTERING 
Dimmeren monteres i standard veggboks eller i påveggskappe som er minimum 
40 mm dyp.

ALTERNATIVER 
UNILED+ leveres også for skinnemontering. 
Impulsstyrt: El.nr. 14 788 89 og 0/1-10V-styrt: El.nr. 14 788 90.

NØDVENDIG INFORMASJON

10 års Funksjonsgaranti på UNILED+ familien:



Gjelder funksjon: Dimmere i UNILED+ serien og Lamper i henhold til www.dimmerguiden.no•
Antall lamper/lyskilder maks 10 stk pr. UNILED+ dimmer.•
Det forutsettes at all installasjon utføres i henhold til gjeldende forskrifter og i henhold til 
produsentenes retningslinjer og anbefalinger, av autorisert elektroentreprenør/ installatør.

•

Utenforliggende forstyrrelser, fra andre anleggsdeler, apparater eller utstyr (bortsett fra gjeldende 
lamper og dimmere), eller fra forhold utenfor installasjonen, som forårsaker uønskede effekter som 
flimring, "vandring" eller annet, kan ikke lastes dimmer- eller lampeleverandør.

•

Micro Matic Norge AS tar ikke ansvaret for lampenes holdbarhet. Det vil si at dersom en eller flere 
lamper slutter å fungere som forventet, har ikke Micro Matic Norge AS reklamasjons- eller 
garantiansvar for disse.

•

Ved reklamasjon har installatør følgende plikt:•
Dokumentere innstilling av dimmer.

Dokumentere forskriftsmessig installasjon.

Dokumentere installasjon i henhold til produsentens retningslinjer og anbefalinger.

Foreta undersøkelser på oppfordring fra Micro Matic Norge AS.

Micro Matic Norge AS sin garanti dekker produkt (dimmer) og arbeid for utskifting (maksimalt kr 650,- 
pr. produkt) i 5 år. Micro Matic Norge AS sin garanti dekker nytt produkt i 10 år.

•

 

 

http://www.dimmerguiden.no

