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Foto: Rustfri stål design E22             Design E2 blank hvid                       Design E2 antracit 
Tre designeksempler af over 100 mulige design. 
 

             Artikelnummer: 2385 00 
Tekniske fordele: 
 
- Uni-LED-lysdæmperindsats til dæmpning af glødelamper, HV-halogenlamper, Tronic-transformere 

med halogenlamper, dæmpbare induktive transformere med: Halogen, HV-LED og 
kompaktlysstofrør. 

- Automatisk eller manuel indstilling af passende dæmpningsprincip. 
- Viser den indstillede driftmodus med LED. 
- Soft start, lampeskånende blødstart  
- Indstilling af minimal lysstyrke 
- Mulighed for tilslutning af slavefunktioner 
- Elektronisk kortslutningsbeskyttelse 
- Elektronisk overtemperaturbeskyttelse 
- Drift med eller uden neutralleder(nulleder). 

 

Tekniske data: 
 
Spænding:   AC 230 V, 50/60 Hz 
Standby:   maks. 0,5 W 
 
Tilslutningsforbrug 
- LED-lamper:  typ. 3 til 100 W 
- Kompaktlysstofrør:  typ. 3 til 100 W 
- Glødelamper:  20 til 420 W 
- HV-Halogen:  20 til 420 W 
- Gira-Tronic-Trafo  20 til 420 W 
- Transformere, viklede 20 til 420 VA 

 
Slavefunktioner  
- Mekaniske afbrydere, ubelyste:       Ubegrænset 
- Slaveindsatser 2-tråds:                Ubegrænset  
- Slaveindsatser 3-tråds:               5 
 
Ledningslængde:  maks. 100 m  
 
Tilslutningsledninger:    
- Stiv tråd:  maks. 4 mm²  
- Flertrådet ledning:  maks. 4 mm²  
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System 2000 

   Uni LED-dæmper indsats 
 

Funktion 
Forskriftsmæssig anvendelse 

 Tænding og dæmpning af glødelamper, HV-halogenpære og tronic- eller dæmpbare induk- tive 
trafoer eller tronic-trafoer med halogen- eller LED-pære HV-LED- eller kompaktlysstofrør. 

 Montering iht. DIN 49073 

 Drift med egnet tangent eksempel: Art.nr. 2316 .. eller Art.nr. 2260 .. 

 Ved tilkobling af HV-LED eller kompaktlysstofrør må der kun anvendes fra samme producent og 
samme type 

 HV-LED og kompaktlysstofrør danner store impulsstrømme, hvis de drives i fasesnit. Alt efter 
drifttypen kan tilslutningseffekten afvige fra de angivne værdier 

 Dæmpningskvaliteten kan afhænge af kabellængde, strømforhold og andre faktorer, som har 
indflydelse. For dæmpningsresultater og dæmpningskvalitet i forbindelse med HV-LED kan vi ikke 
overtage nogen garanti. 

 

Produktegenskaber 
 

 Dæmperen virker efter fasesnit- eller faseafsnitprincippet (forkant eller bagkant) 
 Automatisk eller manuel indstilling af dæmpningsprincippet som passe til lasten 
 Visning af den indstillede driftsmodus med LED 
 Dæmperen kan også fungere uden neutralledder, forbehold for nogle typer HV-LED lamper  
 Tænder med lampe skånende softstart 

 Start lysstyrken kan lagres permanent 

 Minimal lysstyrken kan lagres permanent 

 Tilslutning af slaverdæmpninger er mulig 

 Elektronisk kortslutningsbeskyttelse, der udkobler efter senest 7 sekunder 

 Elektronisk overtemperatursbeskyttelse 

 Mulig flimmer på grund af underskridelse af den angivne minimumseffekt eller impuls- forstyrrelser 
fra elektricitetsværket. Det er ikke nogen fejl ved dæmperen  

 Kort lysglimt når der registres omsk last. Betjening er ikke mulig i løbet af registreringen  
 

Betjening: 
 

Tænd lyset 

 Tryk på tasten i mindre end 0,4 sekunder  
 

Indstilling af lysstyrken 
Lyset er tændt. 

 Tryk på øverste halvdel af tasten i mere end 0,4 Sekunder 
 Lysstyrken øges til maksimal lysstyrke 

 Tryk på den nederste halvdel af tasten i mere end 0,4 Sekunder 
Lysstyrken falder til minimal lysstyrke 
 

Programmering af permanent lysstyrke 

 Indstil den ønskede lysstyrke 

 Tryk på hele tastefladen i mere end 3 sekunder 
Nu er den permanente lysstyrke programmeret. For at bekræfte programmeringen slukkes lyset 
kortvarigt og tændes igen på det indprogrammerede niveau.  

 

Tilbehør: 
 

Betjeningstangenter 
 

Artikelnummer 2316 ..  side 39 i det tyske hovedkatalog 2015/2016 
Artikelnummer 2260 ..  side 40 i det tyske hovedkatalog 2015/2016 
 

Her kan det nyeste tyske katalog med alle nyheder hentes. 
Tyske 2015/2016 katalog: http://download.gira.de/data2/1805510.pdf 



 
 
 
System 2000 
Uni LED-dæmper indsats 
 
 
 

R, L, C, HV-LED 
 
Universal 
LED lyser grønt 
Driftmodus er indstillet fra 
fabrikken. 

Automatisk måling af last. 
 
Faseafsnit for glødelamper, HV-halogenlamper, dæmpbare  
HV-LED- eller kompaktlysstofrør, som kan dæmpes efter 
faseafsnit princippet eller Tronic-trafoer med 
halogenlamper. 
 
Fasesnit for dæmpbare induktive trafoer eller Tronic-trafoer 
med halogenlamper- eller dæmpbare LED-lamper. 
 
LED-Fasesnit for dæmpbare HV-LED- eller 
kompaktlysstofrør, som kan dæmpes efter fasesnit 
princippet. 
 

HV-LED  
 
LED-faseafsnit  
LED Lyser rødt 

Indstilling for glødelamper, HV-halogenlamper eller Tronic-
trafoer med halogenlamper, dæmpbare HV-LED-lamper 
eller kompaktlysstofrør, som kan dæmpes efter faseafsnit 
princippet. Anvendelse af induktive trafoer er ikke tilladt. 
Vælg driftmodus med størst mulig udgangseffekt. 
 

HV-LED  
 
LED-fasesnit 
LED Lyser blåt 

Indstilling for glødelamper, HV-halogenlamper eller 
dæmpbare HV-LED-lamper eller kompaktlysstofrør, som 
kan dæmpes efter fasesnit princippet. 
Anvendelse af trafoer er ikke tilladt 
 

 

 Slip tasten Dimm-Mode 

 Tryk kortvarigt på tasten Dimm-Mode indtil det ønskede driftmodus er valgt. 
LED lyser i farven af det valgte driftmodus. 

  Tryk på tasten Dimm-Mode i mere end 4 sekunder og hold trykket  
 LED blinker. Lyset tænder med laveste lysstyrke og øges langsomt. 

 Ved skift mellem LED-fasesnit eller LED-faseafsnit til universal foretages først en automatisk måling 
af lasten. Hold fortsat tasten Dimm-Mode indtrykket. 

 Når den minimale lysstyrke er nået, slip tasten Dimm-Mode 
LED lyser, driftmodus og minimal lysstyrke er opnået. 
Efter 30 sekunder uden betjening slukker LED og indstillingen er programmeret. 

  Hvis den minimale lysstyrke er for lys, tryk på tasten Dimm-Mode i mere end 1 sekund. 
 Lyset tænder igen på det laveste niveau og bliver langsomt lysere. 

 Afbryd net spændingen 

 Monter ramme og tangent 

 Tænd for net spændingen igen 
 

 
Yderlige tekniske data kan ses på www.gira.dk 

 

http://www.gira.dk/

