
e de halogéneo   230 V (R)
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Dimmer Universal. 
Potência até 400 W. Detecção 
automática do tipo de lâmpada. Perdas
em “Stand By” de apenas 0.1Watt. Com
nível mínimo de luminosidade ou 
velocidade de regulação ajustáveis. 
Função de regulação para “quartos de 
crianças” e função “descanso”.
Para instalação
45mm largura, 55mm altura, 18mm 
profundidade.
Dimmer Universal para lâmpadas até 
400W, dependendo das condições de 
ventilação.
Para lâmpadas dimmáveis de baixo 
consumo(ESL) e LED 230 V dependendo
da sua electrónica.
Comutação na passagem por zero e 
com as funções ligar suave (”soft on”) 
e desligar suave (”soft off”) para 
protecção das lâmpadas.
Tensão de controlo Universal de 8 a 
230V UC, com isolamento eléctrico da 
tensão de alimentação e de comutação. 
Não é necessária carga mínima. Toques 
curtos para comandos on/off, toques 
longos para regulação do nível de 
luminosidade. Uma interrupção no toque 
inverte o sentido da regulação. O último 
nível fica guardado após desligar 
(memória). Em caso de corte de energia, 
o estado da iluminação fica memorizado, 
sendo reposto. Protecção automática 
contra sobrecarga e sobreaquecimento.

 

 

 

 

 

Dimmer Universal 
EUD61NPN-UC

Apenas electricistas qualificados
podem instalar este equipamento,
caso contrário, existe o risco de
incêncio ou de choque eléctrico.

Temperatura no local de montagem:
-20°C até +50°C. 
Temperatura de Armazenamento: 
-25°C até +70°C.
Humidade relativa média anual <75%.

Funções - Selectores

 

 

Função “descanso”: com um toque 
duplo, a iluminação é regulada no 
sentido descendente a partir da posição
actual até ao nível mínimo e desliga. A
posição actual e o nível mínimo de 
luminosidade definida determinam o 
tempo de regulação descendente
(máx.  = 60 min.) podendo ser ajustado.
A iluminação pode ser desligada a 
qualquer momento através de um
toque curto durante a regulação
descendente. Manter o botão 
pressionado durante a regulação
descendente desactiva a função
“descanso” e inverte a regulação. Não é 
permitido combinar cargas L (cargas 
indutivas, ex. balastros ferromagnéticos) 
e cargas C (cargas capacitivas, ex. 
balastros electrónicos). As cargas R 
(cargas óhmicas, ex. lâmpadas 
incandescentes e de halogéneo 230V) 
podem ser combinadas livremente. 

 

supply voltage and switching voltage
230V

Características técnicas
Lampadas Incandescentes    até 400W

1)

Balastros   até 400W 2)3)

Ferromagnéticos (L)

Balastros    até 400W 2)3)

electrónicos (C)

Lâmpadas dimmáveis          até 400W5)

economizadoras ESL

LEDs 230V dimmáveis          até 400W5)

Temperatura máx./min.  +50°C/-20°C 4)

no local de instalação 

Perdas em “Stand by”                   0.1W
1) Aplicável a lâmpadas no máx. 150W.
2) Por dimmer é apenas permitido utilizar 2 

transformadores indutivos do mesmo tipo. Não
é permitido o controlo sem carga no secundário
do transformador sob pena de danificar o dimmer. 
Não é permitida a operação em paralelo de 
transformadores indutivos e capacitivos.

3) Ao calcular a carga deverá considerar uma 
perda adicional à carga da lâmpada de 20% 
em transformadores indutivos de 5% em 
transformadores capacitivos

4) Afecta a capacidade máxima de comutação.
5) Aplicável em lâmpadas economizadoras e LEDs

dimmáveis a 230V. Devido às diferênças na 
electrónica das próprias lâmpadas, poderá 
ocorrer uma limitação no âmbito da escala de
regulação, problemas ao ligar/desligar 
dependendo do fabricante das lâmpadas ou
limitações no número máximo de lâmpadas
dimmáveis; especialmente se a carga ligada for 
muito baixa (para LEDs 5W). As posições EC1,
EC2, LC1, LC2 e LC3 optimizam a escala de 
regulação mas limitam a potência a um máximo
de 100 W. Não é permitido regular 
transformadores indutivos nestes modos.

Os parafusos dos terminais
devem estar apertados para
testar as funções do 
dispositivo. Os encaixes dos 
terminais vêm abertos de 
fábrica
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Esquema de Ligações

Tensão de controlo, alimentação e
comutação 230V

Tensão controlo universal 8..230V UC
Tensão de alimentação e de comutação
230V

Technical data

halogen lamps 1) 230V (R)

Com o selector superior %    /dim/speed,
pode ser ajustada a luminosidade 
mínima ou a velocidade de regulação. 
A duração do ligar suave (”soft on”) e do 
desligar suave (”soft off”) será alterada 
com a velocidade de regulação.
Em funcionamento, o selector inferior
determina a detecção automática ou 
manual de acordo com o tipo de 
lâmpadas:
AUTO para todo o tipo de lâmpadas.
EC1 é uma posição para lâmpadas
economizadoras que devem ser ligadas 
com maior potência, dependendo do
fabricante, de modo a voltarem a ligar
em segurança em ambientes frios
quando desligadas.
EC2 é utilizado para lâmpadas 
economizadoras que não liguem 
depois de reguladas para o mínimo, 
dependendo do fabricante. A memória
está desligada nesta posição.
LC1 é uma posição para lâmpadas LED
que não estejam a ser reguladas o 
suficiente para o nível mínimo quando na 
função AUTO, dependendo do fabricante, e 
têm de ser forçadas para o ângulo 
“leading phase”.
LC2 e LC3 são posições para lâmpadas
de LED tipo LC1 com curvas de 
regulação diferentes. Nas posições EC1,
EC2, LC1, LC2 e LC3 não se devem 
utilizar transformadores indutivos.
Adicionalmente, o número máximo de
lâmpadas LED reguláveis pode ter que ser 
inferior às das controladas quando na
posição AUTO, dependendo do fabricante.
Com modo de operação especial para
“quartos de crianças”: Com um toque 
longo no botão de pressão, a 
iluminação inicia no nível mais baixo
após aprox. 1 segundo e aumenta
gradualmente enquanto se mantiver o
botão premido, sem modificar o último 
nível de luminosidade memorizado.


