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Innledning 
GL-1 Dimmer har følgende finesser og funksjoner: 
• Lyset styres med et lett trykk på dimmeren.
• Trådløs styring fra GewaLink-sendere.
• Husker innprogrammerte IR-signaler ved strømbrudd.
• Husker siste lysnivå.
• Automatisk avstengning av lyset etter 12 timer.
• Klarer 230V lyspære eller 12V halogenlampe med konvensjonell transformator.
• Slår seg av ved overbelastning.

Tilkopling 
Slå av strømmen før det settes i gang noe arbeid!  
Kople til ledninger i henhold til skissen. Ved utenpåliggende montering finnes 
bunnramme, bestillingsnr. 2204355-10. Kontroller at belastninger ikke over- eller 
underskrides. Elektroniske transformatorer kan ikke koples til. 

Tilkopling for 
sensor  

Tilkoplingslist  

Sikring 

Lyspære- og 
halogenlamper 

Halogenlamper Belastning ∑ 40 –400VA 

Konvensjonell transformator 
(Ikke elektronisk transformator) 
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Programmering 

Styring med fjernkontroll 
Gjør som følger for å programmere dimmeren med en GewaLink-sender: 

1. Trykk på dimmeren 6 ganger, lyset kommer til å gå på og av tre ganger.

3 x6 x 

2. Velg ut en knapp på fjernkontrollen som ikke brukes og still inn fjernkontrollen
mot dimmeren på ca. 2 meters avstand.

Ca 2m 
3. Trykk på den valgte knappen på fjernkontrollen til lyset er blitt tent og slukket.

Ca 2m 1 x 

4. Bekreft ditt valg ved å trykke på den valgte knappen igjen. Lyset kommer nå til å
slukkes og tennes tre ganger og deretter forbli på full styrke. Dimmeren er nå klar
til å styres med fjernkontrollen.

Hvis dimmeren låser seg ved programmering, kan en bryte strømmen et øyeblikk 
og deretter starte fra begynnelsen igjen. 

Ca. 2m 3 x 

Andre funksjoner 

Automatisk avstengning 
Dimmeren stenger av belysningen automatiskt etter 12 timer hvis en har glemt å slå 
av lyset.  

Overbelastningsbeskyttelse 
Hvis dimmeren overbelastes, vil lyset blunke åtte ganger før det slukkes. 

Styring av dimmer 
• Lyset tennes og slukkes ved at en raskt trykker på dimmeren eller trykker inn

knappen på fjernkontrollen.

• Regulering av lysnivået skjer vet at en trykker på dimmeren eller trykker på
knappen på fjernkontrollen så lenge det er nødvendig for at en skal oppnå ønsket
lysnivå.
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Tekniske data 
Sikring: F 4.0A/250V
Tilkoplingsspenning: 230V AC, 50 Hz 
Belastning: 40-400VA
Type belastning: Lyspære- og halogenlamper 
IR-kanaler: GewaLink-kanaler 00-61, 63-127 og 4096-kod 
IP-klassifisering: IP-21
Mål B x H x D: 82 x 82 x 42 mm 
Installasjonsmål: 60 mm c/c
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