
• Maximaal schakelvermogen 
  400 W
• 2 functies instelbaar via
  drukknop
• 2 verschillende type voor 
  stapsgewijs of linear dimmen
• Fase afsnijding
• Voor montage in inbouwdoos 
  of chassismontage

• Maximaal schakelvermogen 
  100 W
• Geschikt voor dimbare 
  LED-lampen tot 50 W
• 2 werkingsfuncties via 
  drukknop instelbaar
• Fase aansnijding
• Montage in inbouwdozen of 
  schakeldozen

• Maximaal schakelvermogen  
  500 W
• 2 functies instelbaar via 
  keuzeschakelaar voor 
  3 lampsoorten
• Instelbare minimale 
  helderheid
• Fase aansnijding en 
  afsnijding (afhankelijk van 
  toepassing)
• Voor 35 mm rail 
  EN 60715 TH35
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Elektronische dimmer voor het regelen van 
lichtniveaus met geheugenfunctie

• Geschikt voor gloeilampen en halogeenverlichting
  met of zonder transformator
• Geschikt voor dimbare spaarlampen (compacte
  fluorescentielampen en LED lampen) en alle soorten
  elektromechanische transformatoren (type 15.81)
• Geschikt voor dimbare LED lampen, 230V AC
  (type 15.91)
• Aanstuurbaar via L of N via drukknop
• Verlenging levensduur van verlichting door soft
  in- en uitschakelen
• Meerdere instelbare functies met of zonder 
  geheugen voor het laatst ingestelde lichtniveau
• Trapsgewijs (type 15.51) of traploos 
  dimmen (type 15.51, 15.81, 15.91)
• Thermisch beveiligd tegen overbelasting
• Uiterst hoge bescherming door automatische
  uitschakeling d.m.v. een thermo-zekering (type 
  15.81)
• Uitvoering voor 50 Hz (type 15.91), 50 en 60 Hz
  (type 15.51), automatische frequentie-aanpassing 
  voor 50/60 Hz (type 15.81)
• Voor 35 mm rail EN 60715 TH35 (type 15.81)

               15.91                              15.51                              15.81

                    230                                        230                                         230

                   100                                        400                                         500

                     3                                           10                                            3

                    100                                        400                                       500 (1)

                    —                                       300 (2)                                     500 (3)

                    —                                           —                                        500 (3)

                           —                                                    400 (4)                                     500 (1)

                           —                                           —                                        100 (5)

                           50                                          —                                        100 (5)

                  50 (6)                                         —                                        100 (1)

                 230 (6)                                                   230

                 230 (7)                                                230 (8)                                                    230                   

            (0,8…1,1)UN                           (0,8…1,1)UN                                    (0,8…1,1)UN

                    0,4                                         0,7                                          0,5

          Fase aansnijding                       Fase afsnijding                     Fase afsnijding (     )

                                                                                                  Fase aansnijding (       ) 

                                                                                                              en (   )

             –10…+50 (9)                           –10…+50 (9)                                    –10…+50 (10)

                  IP 20                                       IP 20                                       IP 20

Uitgang

Nominale spanning                               V AC

Maximaal schakelvermogen                        W

Minimaal schakelvermogen                        W

Toegestane belasting: Halogeen- of gloeilampen (230 V) W

Laagspanning - halogeenlampen met ringkerntransformatoren  W

Laagspanning - halogeenlampen met E-kerntransformatoren W

                                   Dimbare spaarlampen W

                     Dimbare LED lampen (230 V AC) W

   Dimbare elektronische trafo voor 12/24 V - LED W

Voeding

Leverbare nominale spanningen (UN)   V AC (50/60 Hz)

Werkspanningsbereik                                    

Verbruik in stand-by                                   W

Dim methode

Algemene gegevens

Omgevingstemperatuur                              °C

Beschermingsgraad 

EG-richtlijn/keurmerken (Details op aanvraag)

Opmerkingen:
 (1) Draai de keuzeschakelaar op het symbool van de gloeilamp (     ).
 (2) Met lampbelasting mag 1 transformator aangesloten worden.
 (3) Draai de keuzeschakelaar op het symbool van de transformator (       ) - (max. 2 transformatoren mogen aangesloten worden).
 (4) Er mag 1 elektronisch voorschakelapparaat aangesloten worden.
 (5) Draai de keuzeschakelaar op het symbool van de spaarlamp (   ) en stel de juiste minimale helderheid in afhankelijk van de lampsoort.
 (6) Te gebruiken met een elektronische transformator met faseaansnijding.
 (7) Er is alleen een uitvoering met 50Hz beschikbaar.
 (8) Speciale 60 Hz uitvoering beschikbaar (zie bestelvoorbeeld).
 (9) Het is niet aan te bevelen om meer dan 1 dimmer in een inbouwdoos te monteren tenzij er voldoende ventilatie gecreëerd wordt of tenzij de 
     lampbelasting lager is dan de maximaal toegestane waarde (100W voor de 15.51 en 50W voor de 15.91).
(10) Bij lampbelastingen > 300 W wordt ten behoeve van de warmteafvoer een montageafstand van 5 mm tussen de aangrenzende modulen aanbevolen.

Algemeen: Niet regelbaar via verlichte drukknoppen.

Schroefaansluiting

Afmetingen zie pagina 6
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Laagspanning - halogeenlampen met elektronische 
                                         voorschakelapparaat W
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Bestelvoorbeeld
Voorbeeld: type 15.51, elektronische dimmer, aansluiting 230 V AC - 50 Hz met thermische beveiliging voor lampbelastingen van 10 tot 400 W.

Serie

Type
5 = Chassismontage of inbouw
8 = 35 mm railmontage (EN 60715), 17,5 mm breed

voor het dimmen van spaarlampen 
9 = Voor inbouwdozen, voor dimmen van LED-lampen

Aantal contacten
1 = 1 uitgang

Nominale spoelspanningen
230 = 230 V

Spoelsoort
8 = AC

 5  1  0  4  8  0  0 . . . . 2   3   0 1   5

0 = Standaard
4 = Traploos dimmen 

(bij type 15.51)

Optie
0 = 50 Hz (type 15.51/15.91)

50/60 Hz (type 15.81)
6 = 60 Hz (type 15.51)

Schakelvermogen
0 = 100 W (type 15.91)
4 = 400 W (type 15.51)
5 = 500 W (type 15.81)

Algemene gegevens

Alle uitvoeringen
15.51.8.230.0400 (trapsgewijs dimmen, 50 Hz)
15.51.8.230.0404 (traploos dimmen, 50 Hz)
15.51.8.230.0460 (trapsgewijs dimmen, 60 Hz)
15.81.8.230.0500 (traploos dimmen, 50/60 Hz)
15.91.8.230.0000 (traploos dimmen, 50 Hz)
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EMC - immuniteit

Soort test                                                                                     Norm                                     15.51/15.91            15.81

ESD-ontlading                                         via de aansluitingen    EN 61000-4-2                                                 4 kV

                                                                        via de lucht    EN 61000-4-2                                                 8 kV

Uitgestraald elektromagnetisch veld           (80 … 1.000 MHz)    EN 61000-4-3                           3 V/m                10 V/m

Snelle transiënten                        op de voedingsaansluitingen     EN 61000-4-4                            4 kV                 4 kV

(burst 5/50 ns, 5 en 100 kHz)        op de drukknop-aansluiting    EN 61000-4-4                            4 kV                 4 kV

Spanningspulsen op de voedingsklemmen      differential mode    EN 61000-4-5                            2 kV                  2 kV

(surge 1,2/50 μs)

Leidinggevoerd elektromagnetisch op de voedingsaansluitingen  EN 61000-4-6                             3 V                  3 V

HF-signaal (0,15…80 MHz)           op de drukknop-aansluiting    EN 61000-4-6                             3 V                  3 V

Spanningsdips                                        70 % UN, 40 % UN     EN 61000-4-11                                       10 perioden

Korte onderbrekingen                                                              EN 61000-4-11                                       10 perioden

Radiofrequentie geleide emissies                     0,15…30 MHz    EN 55014                                                  klasse B

Uitgestraalde emissies                                 30…1.000 MHz    EN 55014                                                  klasse B

Aansluitklemmen                                                                         harde kern                                             soepele kern

Max. aansluitdiameter                                                  mm2    1 x 6 / 2 x 4                                       1 x 4 / 2 x 2,5

                                                                                AWG    1 x 10 / 2 x 12                                   1 x 12 / 2 x 14

Vastzetkoppel                                                         Nm    0,8

Draadstriplengte                                                            mm    9

Overige gegevens                                                                 15.91                                 15.51 15.81

Warmteafgifte aan zonder belasting                W                  0,4                                  0,7 0,5

de omgeving bij max. uitgangsvermogen W                  1,2                                  2,2 2,6

Max. kabellengte voor drukknop-aansluiting                        m                  100                                 100 100
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LED statusindicatie
Thermische
beveiligingVoedingsspanningLED (alleen type 15.81)

UIT

AAN

AAN

—

—

AAN*

*De interne thermische beveiliging heeft een onveilige 
  temperatuur ten gevolge van overbelasting of een verkeerde 
  installatie gedetecteerd, de uitgang van de dimmer wordt 
  uitgeschakeld.
  Het is alleen mogelijk de dimmer met de drukknop weer in te 
  schakelen als de temperatuur weer is gedaald tot een veilige
  waarde (na 1 tot 10 minuten, afhankelijk van de 
  installatieomstandigheden) en nadat de oorzaak van de 
  overbelasting is weggenomen.

3

Functies (type 15.51/15.91)
Type Trapsgewijs dimmen

Werkingsfunctie instellen
Type 15.51 - Inbouw- of chassismontage

Werkingsfunctie 2 (zonder geheugen): na uitschakelen wordt het laatst ingestelde lichtniveau niet bewaard.

Bediening door lange impulsen:
(door drukken op drukknop): regeling van lichtsterkte dalend of
stijgend in 10 stappen.

Bediening door korte impulsen: schakelt afwisselend AAN en
UIT. Bij inschakelen stijgt de lichtsterkte naar het maximale 
lichtniveau.

Werkingsfunctie 1 (met geheugen): het laatst ingestelde lichtniveau wordt bewaard.

Bediening door lange impulsen:
(door drukken op drukknop): regeling van lichtsterkte dalend of
stijgend in 10 stappen.

Bediening door korte impulsen: schakelt afwisselend AAN en
UIT. Bij inschakelen stijgt de lichtsterkte naar het voorgaande 
lichtniveau.

Bij type 15.51 is werkingsfunctie 1 (of werkingsfunctie 3 bij 0404 uitvoer-
ing) vooraf ingesteld. Het is mogelijk om de werkingsfunctie te wijzigen 
volgens onderstaande procedure:
a) Verwijder de aansluitspanning;
b) Druk de bedieningsknop in;
c) Sluit de aansluitspanning aan en houd de bedieningsknop nog 
   3 seconde ingedrukt;
d) Bij het loslaten van de bedieningsknop, knippert de lamp twee maal 
   bij instelling op werkingsfunctie 2 (of werkingsfunctie 4 bij 0404 
   uitvoering), of knippert eenmaal bij instelling op werkingsfunctie 1 
   (of werkingsfunctie 3 bij 0404 uitvoering ). Door herhaling van 
   bovenstaande stappen, wordt van werkingsfunctie gewisseld.

Type 15.91 - Voor inbouwdozen of diepe
Bij type 15.91 is werkingsfunctie 4 (zonder geheugen) vooraf ingesteld.
Het is mogelijk om de werkingsfunctie te wijzigen volgens onderstaande
procedure:
a) Verwijder de aansluitspanning;
b) Druk de bedieningsknop in;
c)  Sluit de aansluitspanning aan en houd de bedieningsknop nog
    3 seconde ingedrukt;
d) Bij het loslaten van de bedieningsknop, knippert de lamp twee maal 
    bij instelling op werkingsfunctie 3 of knippert eenmaal bij instelling 
    op werkingsfunctie 4. Door herhaling van bovenstaande stappen, 
    wordt van werkingsfunctie gewisseld.

15.51...0400

15.51...0404
15.91...0000 Werkingsfunctie 4 (zonder geheugen): in- en uitschakelen, waarbij het laatst ingestelde lichtniveau niet wordt bewaard.

Bediening door lange impulsen: de lichtsterkte stijgt of daalt
traploos door het bedienen van de drukknop.

Bediening door korte impulsen: schakelt afwisselend AAN en
UIT tussen de maximale lichtsterkte en de UIT stand.

Werkingsfunctie 3 (met geheugen): het laatst ingestelde lichtniveau wordt bewaard.

Bediening door lange impulsen: de lichtsterkte stijgt of daalt
traploos door het bedienen van de drukknop.

Bediening door korte impulsen: schakelt afwisselend AAN en
UIT. Bij inschakelen stijgt de lichtsterkte naar het voorgaande 
lichtniveau.

Type Traploos dimmen
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Functies (type 15.81) 
Type Traploos dimmen

Soort lampbelasting Instellen keuzeschakelaar
Met geheugen (M) Zonder geheugen (M)

Instellen helderheid

Werkingsfunctie (met geheugen): het laatst ingestelde
lichtniveau wordt bewaard.

Bediening door lange impulsen: de lichtsterkte stijgt of
daalt traploos door het bedienen van de drukknop. De
minimale lichtsterkte is in te stellen door de knop aan
de voorzijde.

Bediening door korte impulsen: schakelt afwisselend
AAN en UIT. Bij inschakelen stijgt de lichtsterkte naar
het voorgaande lichtniveau.

• Gloeilampen
• Halogeenlampen 230 V AC
• Halogeenlampen 12/24 V 
  met elektronische transformator
  of EVS

Het is aan te bevelen de helderheid
op de minimale waarde in te 
stellen zodat bij het inschakelen 
het hele dimbereik beschikbaar is.
Als bij het inschakelen meer licht
wenselijk is, bestaat de mogelijkheid
om de helderheid op een hogere
waarde in te stellen.

• Dimbare spaarlampen
• Dimbare LED lampen

Het is aan te bevelen de helderheid
op een middenwaarde in te stellen
zodat de lampen bij het inschakelen
niet gaan flikkeren. De precieze
waarde hangt af van de lampsoort
en de leverancier van de lamp.

• Halogeenlampen 12/24 V 
  met elektromagnetische 
  ringkern transformator
• Halogeenlampen 12/24 V 
  met elektromagnetische 
  E-kerntransformator

Het is aan te bevelen de helderheid
op de minimale waarde in te stellen
zodat bij het inschakelen het hele
dimbereik beschikbaar is. 
Als bij het inschakelen meer licht
wenselijk is, bestaat de mogelijkheid
om de helderheid op een hogere
waarde in te stellen.

Werkingsfunctie (zonder geheugen): na uitschakelen
wordt het laatst ingestelde lichtniveau niet bewaard.

Bediening door lange impulsen: de lichtsterkte stijgt of
daalt traploos door het bedienen van de drukknop. De
minimale lichtsterkte is in te stellen door de knop aan
de voorzijde.

Bediening door korte impulsen: schakelt afwisselend
AAN en UIT tussen de maximale lichtsterkte en de UIT
stand.

15.81...0500
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Fase aansnijding Fase afsnijding

Het dimmen van verlichting wordt gerealiseerd door fasesnijding. Bij fase aansnijding wordt er elke halve
periode van een sinusvormige signaal voor een gegeven tijd de spanning na de nuldoorgang uitgeschakeld.
Bij  fase afsnijding gebeurt dit voor de nuldoorgang. In het algemeen wordt fase aansnijding gebruikt voor
het dimmen van laagspannings lampen met elektromagnetische transformatoren, 230 V spaarlampen en
230V LED lampen. Fase afsnijding wordt meer gebruikt voor het dimmen van laagspannings lampen
(halogeen of LED) met elektronische transformatoren. Beide methoden kunnen gebruikt worden voor het
dimmen van 230V halogeenlampen en gloeilampen. Daar er veel verschillende lampsoorten zijn is het
aan te bevelen om indien aanwezig de informatie van de leverancier van de lampen te raadplegen.
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Aansluitschema

L

N

L

N

Type 15.51 - 3-draads aansluiting (N verbonden met drukknop)

Opmerking: Bij het aansluiten moeten lampen met beschermingsklasse 1 verbonden zijn met de aarde.

Type 15.51 - 4-draads aansluiting (L verbonden met drukknop)

Type 15.91 - 3-draads aansluiting (N verbonden met drukknop) Type 15.91 - 4-draads aansluiting (L verbonden met drukknop)

Type 15.81 - 3-draads aansluiting (N verbonden met drukknop) Type 15.81 - 4-draads aansluiting (L verbonden met drukknop)

L

N

L

N
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L
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L

N
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060.72

020.01

Codeerplaatjes op mat voor type 15.81, 72 stuks (6x12) mm                                                  060.72

Toebehoren
Adapter voor paneelmontage voor type 15.81, 17 mm breed                                                 020.01

Afmetingen
15.51
Schroefaansluiting

15.91
Schroefaansluiting

15.81
Schroefaansluiting

020.03

Isolatieplaat, grijs, naar behoefte op de DIN-rail te plaatsen                                                    020.03
tussen 2 dimmers, kunststof, 3 mm breed voor type 15.81
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