
CONTROLADOR DIMMER
TRIAC PUSH / DALI

Ficha Técnica
Controlador DIM TRIAC PUSH / DALI 240Vac  1 X 400W

info@tako.pt

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/óp�cos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

Corrente

Tensão

Dimensões 45.5x45x20.3mm

2112248.3400

100 - 240VAC

400W (máx)

1,5A máx.

Potência

REFERÊNCIA

• Dimmer de corte de fase AC com interface de controle DALI 

e push switch

• Tensão de entrada e saída ampla de 100-240 VCA,

• 1 endereço DALI para controlar 1 saída de canal, até 400W

• Função de con�guração de brilho mínimo inovadora

• Entrada de interruptor de �o único para função de pressão 

reduzida

• Grande compatibilidade com interruptores de pressão de 

entrada universais 8V-230V

• Está em conformidade com os padrões DALI IEC 62386-102, 

IEC 62386-207

• Compatível com sistemas DALI universais e controladores 

mestre do mercado

• Para diminuir e alternar lâmpadas LED reguláveis de cor 

única, lâmpadas incandescentes tradicionais e halógeneas

• Mini tamanho, fácil de ser instalado em uma caixa de parede 

padrão de 86 * 86 mm 
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Configurando o Endereço DALI:
Os endereços de 1 DALI para saída de 1 canal são atribuídos automa!camente pelo controlador DALI Master, 

consulte os manuais do usuário dos Mestres DALI compa"veis para operações específicas.

Definindo brilho mínimo:
Ajuste o brilho para um nível, a seguir pressione e segure “Min. Defina a tecla ”no dimmer até que a luz 

pisque, uma vez definido um brilho mínimo, a luz só pode ser dimerizada entre este brilho mínimo e o brilho 

máximo.

A faixa de escurecimento deste dimmer é de 1% -100%, mas alguns !pos de carga podem piscar quando 

escurecidos para 1%, portanto, um brilho mínimo deve ser ajustado para mais de 1% para evitar oscilação 

durante o processo de escurecimento.

Exclua o brilho mínimo:
Ajuste o brilho para o nível máximo e clique em “Min. Configure a tecla ”no dimmer para excluir o brilho 

mínimo, a luz piscará para indicar uma reinicialização bem-sucedida.

PUSH DIM:
Quando conectado com o botão PUSH, clique no botão para ligar / desligar as luzes. Pressione e segure o 

botão para aumentar / diminuir a intensidade da luz.

Esquemas de ligação

Com sinal DALI:
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