
 

 
 
 

ΨΗΦΙΑΚΟ DIMMER 220VAC  D-2000 
 
 
 
 To dimmer αυτό μπορεί να αντικαταστήσει κάποιον διακόπτη χωρίς να χρειάζεται πρόσθεση άλλων 
καλωδίων.  
Η τοποθέτηση είναι εύκολη, απλά αφαιρούμε τον διακόπτη φωτισμού και τοποθετούμε το dimmer 
ενώνοντας τα καλώδια που υπήρχαν στον διακόπτη στη κλέμα που υπάρχει στο dimmer. 
 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
 
  Όταν τοποθετήσουμε το dimmer για ΠΡΩΤΗ φορά και το τροφοδοτήσουμε, θα περάσουν 2-3 
δευτερόλεπτα και στη συνέχεια θα ανάψει το φωτιστικό περίπου στο 30% της ισχύος του και μετά από 3 
δευτ. θα σβήσει, τώρα το dimmer είναι έτοιμο για λειτουργία. 
Αν πιέσουμε το μπουτόν και το κρατήσουμε πατημένο για 3 δευτ. το dimmer θα αρχίσει να μειώνει και 
στη συνέχεια να αυξάνει την φωτεινότητα από το 0% έως το 95% περίπου. Όταν φθάσουμε στην 
επιθυμητή φωτεινότητα δεν έχουμε παρά να αφήσουμε το μπουτόν.  
Για να  κλείσουμε ή να ανοίξουμε το dimmer δεν έχουμε παρά να πιέσουμε το μπουτόν, χωρίς να το 
κρατήσουμε πατημένο.  
Η συσκευή έχει και μνήμη που σημαίνει ότι εάν κλείσουμε το dimmer, όταν το ανοίξουμε ξανά η 
φωτεινότητα θα είναι η ίδια που ήταν πριν το κλείσουμε. 
Εάν κάποιος κλείσει το dimmer αφού πρώτα έχει μειώσει τη φωτεινότητα περίπου στο 0% όταν το ανοίξει 
η φωτεινότητα θα είναι στο 30%.  Αυτό γίνεται για να υπάρχει αμέσως κάποιο φως όταν κάποιος μπαίνει 
σε ένα σκοτεινό δωμάτιο.  
Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος το dimmer ανοίγει για μερικά δευτερόλεπτα για να μπορούμε να βρούμε 
το διακόπτη στο δωμάτιο εύκολα, ενώ αν απουσιάζουμε θα σβήσει μετά από μερικά δευτερόλεπτα. 
Τέλος η συσκευή έχει απαλό άνοιγμα-κλείσιμο (soft on- soft off).   
 
 Το dimmer είναι κατάλληλο για λαμπτήρες πυρακτώσεως και λαμπτήρες αλογόνου με μετασχηματιστή 
όχι όμως ηλεκτρονικό. Φυσικά δεν είναι κατάλληλο για λαμπτήρες φθορισμού.   
 
 
 
 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    
 
Τάση λειτουργίας:    220VAC-240VAC.                        
Ισχύς λειτουργίας:    40W- 400W (500W max).  
Διάρκεια ρύθμισης:  5 δευτερόλεπτα ( 0%- 95% ). 
Ασφάλεια:                 2-3 A max.      
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