
AC TRIAK DALI stmívač 
Technická specifikace: 

- vstupní napětí 100-240VAC 
- stmívání způsobem ořezávání půlvlny na sestupné hraně 
- výstup 2 kanály, zatížení max. 288W na 1 kanál 
- rozměry 170x59x29mm 

 
 
Nastavení DALI adresy manuálně pomocí tlačítek: 
Přidržte jakékoliv tlačítko pod displejem do okamžiku, než začne displej blikat. Poté zmáčkněte tlačítko pro 
výběr nastavení a dalším zmáčknutím nastavíte adresu 00-63, po nastavení opět přidržte jakékoliv tlačítko 
pod displejem, ten přestane blikat. 
DALI adresa může být nastavena 00-63-FF, při továrním nastavení není nastavena adresa a na displeji se 
zobrazuje FF. Pokud nastavíte na displeji FF, bude stmívač opět nastaven do továrního nastavení.  
 
Nastavení DALI adresy pomocí hlavního DALI kontroléru: 
Je potřeba se řídit manuálem hlavního dali ovladače. Pokud to hlavní ovladač umí, na displeji se objeví AU 
pro přiřazování adresy. 
 
Nastavení počtu výstupních kanálů: 
Přidržte jakékoliv tlačítko pod displejem do okamžiku, kdy začne displej blikat, a poté zmáčkněte první 
tlačítko pro výběr nastavení 1A nebo 2A, po nastavení opět přidržte jakékoliv tlačítko pod displejem, ten 
přestane blikat. 
Například: 
Pokud nastavíte DALI adresu na 22, při nastavení 1A budou ovládány obav výstupy najednou na adrese 
22. Při nastavení 2A bude první kanál na adrese 22 a druhý na adrese 23. 
 
Nastavení intenzity LED: 
Použití zejména pro žárovky, které při minimálním nastavení kmitají. 
Tovární nastavení je 0-100%. Nastavte stmívačem vlastní minimální intenzitu, např. na 10%, krátce 
zmáčkněte tlačítko nastavení svitu LED (tlačítko Preset), světlo zabliká. Potom budete regulovat intenzitu 
mezi 10-100% svítivosti a nedostanete se svitem na kmitající polohu. 
Vynulování nastavení – Nastavte intenzitu na maximum a zmáčkněte/podržte tlačítko PRESET než 
světlo zabliká. 
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- stmívání způsobem ořezávání půlvlny na sestupné hraně 
- výstup 2 kanály, zatížení max. 288W na 1 kanál 
- rozměry 170x59x29mm 

 
 
Nastavení DALI adresy manuálně pomocí tlačítek: 
Přidržte jakékoliv tlačítko pod displejem do okamžiku, než začne displej blikat. Poté zmáčkněte tlačítko 
pro výběr nastavení a dalším zmáčknutím nastavíte adresu 00-63, po nastavení opět přidržte jakékoliv 
tlačítko pod displejem, ten přestane blikat. 
DALI adresa může být nastavena 00-63-FF, při továrním nastavení není nastavena adresa a na displeji se 
zobrazuje FF. Pokud nastavíte na displeji FF, bude stmívač opět nastaven do továrního nastavení.  
 
Nastavení DALI adresy pomocí hlavního DALI kontroléru: 
Je potřeba se řídit manuálem hlavního dali ovladače. Pokud to hlavní ovladač umí, na displeji se objeví 
AU pro přiřazování adresy. 
 
Nastavení počtu výstupních kanálů: 
Přidržte jakékoliv tlačítko pod displejem do okamžiku, kdy začne displej blikat, a poté pak zmáčkněte 
první tlačítko pro výběr nastavení 1A nebo 2A, po nastavení opět přidržte jakékoliv tlačítko pod 
displejem, ten přestane blikat. 
Například: 
Pokud nastavíte DALI adresu na 22, při nastavení 1A budou ovládány obav výstupy najednou na adrese 
22. Při nastavení 2A bude první kanál na adrese 22 a druhý na adrese 23. 
 
Nastavení intenzity LED: 
Použití zejména pro žárovky, které při minimálním nastavení kmitají. 
Tovární nastavení je 0-100%. Nastavte stmívačem vlastní minimální intenzitu, např. na 10%, krátce 
zmáčkněte tlačítko nastavení svitu LED (tlačítko Preset), světlo zabliká. Potom budete regulovat intenzitu 
mezi 10-100% svítivosti a nedostanete se svitem na kmitající polohu. 
Vynulování nastavení – Nastavte intenzitu na maximum a zmáčkněte/podržte tlačítko PRESET než 
světlo zabliká. 
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