4219 art.nr.: 12910

MONTERINGSINSTRUKTION

Ledningsdiagram
N
Last
L REG

230VAC

N
L

Tekniske data

Kobling med fælles N-leder:
N
Last
L REG

N
230VAC
L

Belastning:
250 VA

Spænding:
230 VAC (+/-10 %)
50/60 Hz

Se belastningstabel

Lysniveau:
1-99

Materiale:
Plast

RF (kun Dim-R)

RF Rækkevidde:

868.100 MHz
+5 dBm

Op til 30 meter

IP-klasse:
20

Dimensioner:
Passer til ELKO RS16
og Schneider Exxact

CTM Lyng AS er Norges førende producent og
leverandør af sikkerhedsprodukter til hjemmet,
Velfærdsteknologi, Energiøkonomisering samt lysog varmestyring til alle typer bygninger, kendt under
mærkevarerne mKomfy®, mTouch®, Microsafe® og
Centrol®. Vi distribuerer vores produkter via elektrogrossister. Vi tilbyder alt fra udvikling af produkter til
produktion og distribution.
Vores produktionslokaler i Vanvikan har en af Europas
mest moderne maskinparker.

Belastningstabel
Lyskilde

Effekt

Glødelamper og 230 V halogen

5-250 W

12 V halogen m/el. trafo*

20-250 VA

Dæmpbare LED-lyskilder*

1-200 VA

Dæmpbare sparepærer*

5-200 VA

*Fase AV-snit/Trailing edge/Bagkant-dæmpning/GLE

Installations- og brugervejledning

Verkstedvegen 19, NO-7125 Vanvikan
Tlf. +47 72 83 16 11
E-mail: marked@ctmlyng.no
Læs mere på
www.ctmlyng.dk

mTouch® Dim
mTouch® Dim-R

Vejledningen gælder følgende varianter:
12522
12523
12519
12520
12521

mTouch Dim-R Hv
mTouch Dim-R Klaver
mTouch Dim-R PH
mTouch Dim-R SO
mTouch Dim-R Alu

Hvid
Sort klaver
Polarhvid
Sort
Alu

12517
12518
12514
12515
12516

mTouch Dim Hv
mTouch Dim Klaver
mTouch Dim PH
mTouch Dim SO
mTouch Dim Alu

Hvid
Sort klaver
Polarhvid
Sort
Alu

Tak til dig, som valgte et produkt fra CTM Lyng AS
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BRUGERINFORMATION

FUNKTIONER

FUNKTIONER

Tak, fordi du har valgt et af markedets mest
driftssikre produkter til regulering af lysniveau
og dermed bidrager til at skåne miljøet gennem
energibesparelser.

Ændringer i funktionsmenuer
Bortset fra lysreguleringen, der udføres fra
hovedskærmbilledet, skal alle ændringer,
der udføres i de forskellige skærmmenuer,
gemmes, før de bliver aktive.

Børnesikring/tastelås
Hold TIL/FRA-knappen inde i ca. 8 sekunder for
at aktivere eller deaktivere børnesikring. Der ses
et hængelåssymbol nederst i højre hjørne, når
funktionen er aktiv.

mTouch® Dim er en displaydæmper med
touchknapper til betjening. Selvforklarende
menusystem forenkler indstillingerne.
mTouch® Dim-R har indbygget radiokommunikation
mhp. styring via sparepanel (ekstraudstyr).

DAGLIG BRUG

Juster lysniveauet op eller ned med piletasterne på
højre side. Displayet viser det indstillede lysniveau
i procent.
Lyset slukkes med Fra/Til-knappen øverst til venstre.
Dæmperen husker det sidste indstillede lysniveau.

Til/Fra

Op/+

Startpuls ved aktivering
Enkelte belastninger/lyskilder skal have
startstrøm for at tænde. Dette kan indstilles
i niveauer mellem 10-99
Menu->Maks./Min.->Aktivering->[+/ -]->Gem
Maks. og min. niveau
Maksimalt og minimum lysniveau kan angives.
Menu->Maks./Min.->Maks./ Minimum->[+/ -]->Gem
Trinvis dæmpning
Dæmperen kan trinvist dæmpe lysniveauet
i 4 valgfrie trin. Når denne funktion er aktiveret,
skifter dæmperen til et forudindstillet lysniveau
op og ned, men kun mellem de 4 forskellige
niveauer.
Indstil lysniveau/-trin:
Menu->Trinvis dæmpning->Niveau->[+/ -]->Gem (går til
næste niveau)
Fortsæt, til alle 4 niveauer er angivet.
Aktivér/deaktiver funktionen:
Menu->Trinvis dæmpning->Aktivér->[Ja/Nej]->Gem
Værelsesnavn
Lader dig indsætte værelsesnavnet på
displayet.
Menu->Indstil->Opsæt->System->Tekstning->
+Værelse->Gem

Menu

Ned/-

Tasteklik
Tænder/slukker for tastelyden ved at trykke på
touchknapperne.
1. Sluk først for dæmperen (tryk på «Til/Fra»-knappen).

Zone
Lader dig vælge evt. gældende zoneinddeling.
Hvis værelsesnavn er valgt, vises dette sammen
med den valgte zone.
Menu->Indstil->Opsæt->System->Tekstning->+Zone>Gem

2. Hold derefter «Ned»-knappen inde i ca. 7 sek.
3. Du hører 1 pip = lyd fra eller 2 pip = lyd til.
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Skærm
Valget Auto (fabriksindstilling) vil dæmpe
skærmbelysningen ca. 20 sekunder efter sidste
menuvalg og yderligere, når rumbelysningen
er lav eller slukket.
Valget Manuel dæmper/øger skærmbelysningen
i henhold til det angivne lysniveau for
henholdsvis lys dag og lys sænk.
Farve på både baggrund og skrift kan ændres.
Menu->Indstilling->Opsæt->Skærm->[Lysniveau (ved
Manuel][Man/Auto][Farve]->Gem
Tekniske indstillinger
Produktet kan nulstilles tilbage til
fabriksindstilling
ved at gå ind i menuen:
Indstillinger->Opsæt->System->Nulstil->Ja->Gem
Radiokommunikation (kun Dim-R)
60 s-parring sender forbindelsessignal til
sparepanel.
Indstillinger->Radio->[P-signal / 60 s parring]
SIKRINGER

Kortslutning
Hvis dæmperen føler kortslutning, vil den slukke
for sig selv, og teksten “Kortslutning” vises på
displayet.
Temperatursikring
Dæmperen kender temperaturen i vægboksen
og vil slukke sig selv ved 75˚C. Den kan tændes
igen manuelt ved 65˚C. Dette skal sørge for
sikkerheden, men også sikre elektronikken,
så dæmperen ikke går i stykker. Teksten
”Overbelastning” vises på displayet.
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