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EAN kod

• DCDA-33M je stmívací aktor určený pro stmívání jednobarevných 

a RGB LED světelných zdrojů, které jsou řízeny proměnným proudem.

• Aktor má 3 nezávislé kanály a každý z výstupních kanálů je samostatně 

ovladatelný a adresovatelný. 

• Aktor DCDA-33M lze ovládat ze sběrnice DALI, BUS nebo DMX. 

• Při ovládání aktoru ze sběrnic BUS a DMX může být podporován také 

čtvrtý virtuální kanál pro ovládání celkového jasu (BUS - přepnutí 

v iDM3, DMX - přepnutí dlouhým stiskem tlačítka PRG).

• DCDA-33M lze přímo řídit ze systému iNELS, kdy je komunikačním roz-

hraním instalační sběrnice BUS.

• Pokud je pro ovládání využito komunikační rozhraní DALI nebo DMX, 

je možné využít master jednotku EMDC-64M.

• Napájecí napětí stmívacího aktoru musí být minimálně o 4 V vyšší než 

je předpokládané výstupní napětí na zátěži.

• Nastavení komunikačního rozhraní a adresy aktoru se provádí pomocí 

DIP přepínačů:

a) přepínač č. 1

- v horní poloze určuje DALI nebo BUS

- v dolní poloze určuje DMX

b) přepínač č. 2 (v případě že přepínač č. 1 je v horní poloze)

- v horní poloze určuje DALI

- v dolní poloze určuje BUS

• Pomocí ovládacích tlačítek na předním panelu lze manuálně ovládat 

daný výstup.

• Vstupní obvody komunikačních rozhraní jsou opticky odděleny od 

napájecího napětí připojených světelných zdrojů a jednotka je tedy 

odolná vůči elektromagnetickému rušení.

• DCDA-33M w wykonaniu 3-modułowym przeznaczony do montażu w 

rozdzielnicach na szynie DIN EN60715.

Nastavení komunikačního rozhraní DALI 

přepínačem 1 a 2.

Nastavení komunikačního rozhraní BUS 

přepínačem 1 a 2.

Nastavení komunikačního rozhraní DMX 

přepínačem 1.

Nastavení adresy přepínači 2-10.

DALI sběrnice

DMX sběrnice

* podrobější informace v návodu.

Aktor do ściemniania LED, 3-kanałowy

Podłączenie

Nastavení DIP přepínačů

Un+, GND

12 - 60 V

min. 0.5 W, maks. 165 W

27V DC, -20 / +15 %

maks. 2 W

LED čipy řízené proměnným proudem, 

případně více LED čipů zapojených do série *

3

350 mA - 2 A

3x 50 W

6.5 - 55 V

Un

LED OUT1, OUT2, OUT3

výstup sepnut

zkrat

výstup rozepnut

1200 bit/s, 250 mA

kompatibilní s iNELS3, spotřeba < 4 mA

250 kbit/s, 512 kanálů, řízení RGB(M) 3(4) kanály

maks. 80 %

-20 .. +50 °C

-30 .. +70 °C

IP20 urządzenie, IP40 w szafi e

II

2

pionowe

do szafy na szynie DIN EN 60715 

3-MODUŁY

90 x 52 x 65 mm

135 g

Zasilanie

Zaciski zasilania:

Napięcie zasilania:

Pobór mocy:

Napięcie zasilania z BUS / 

tolerancja:

Moc rozproszona:

Wyjścia

Stmívaná zátěž:

Počet kanálů:

Prąd znamionowy:

Výstupní výkon:

Výstupní napětí:

Łączone napięcie:

Indikace stavu výstupu:

- svítí

- bliká

- nesvítí

Sterowanie

DALI:

BUS:

DMX:

Warunki pracy

Wilgotność powietrza:

Temperatura pracy:

Temperatura magazynowania:

Ochrona IP:

Ochrona przeciwprzepięciowa:

Stopień zanieczyszczenia:

Pozycja robocza:

Montaż:

Wykonanie:

Wymiary i Waga

Wymiary:

Waga:

Dane techniczne

Do zasilania detektorów

DC 12V / 150 mA

Jednostka z wejściem binarnym, 14-kanałowa

Podłączenie

14x zwierne lub rozwierne /GND (-)

IN1 - IN7 - równoważne

20 Hz

12 V DC/150 mA

BUS

 zielona LED RUN

27 V DC, -20 / +10 %

maks. 1 W

25 mA (przy 27 V DC), z magistrali BUS

100 mA

maks. 2.5 mm2/1.5 mm2 z tulejką

maks. 80 %

-20 .. +55°C

-30 .. +70°C

IP20 aparat, IP40 w szafi e

II.

2

 dowolna

do szafy na szynie DIN EN 60715

3 MODUŁY

90 x 52 x 65 mm

110 g

Wejście

Wejście:

Wyjście

Wyjście (zasilanie 12 V dla 

czujników):

Komunikacja

Magistrala instalacyjna:

Sygnalizacja stanu jednostki:

Zasilanie

Napięcie zasilania / tolerancja:

Moc rozproszona:

Prąd znam.:

Prąd znamionowy przy 

pełnym obciąż. wyj. 12 V DC:

Podłączenie

Zaciski:

Warunki pracy

Wilgotność powietrza:

Temperatura pracy:

Temperatura magazynowania:

Ochrona IP:

Ochrona przeciwprzepięciowa:

Stopień zanieczyszczenia:

Pozycja robocza:

Montaż:

Wykonanie:

Wymiary i Waga

Wymiary: 

Waga:

EAN kod

Dane techniczne

• Jednostka wejść binarnych IM3-140M przeznaczona jest do podłącze-

nia maks. 14 urządzeń ze stykiem bezpotencjałowym (takich jak np. 

przełącznik, łączniki, przyciski w odmiennym wykonaniu, czujniki EZS 

i EPS i innych). 

• Wejścia IN1 - IN7 można wykorzystać jako równoważne.

• Styki urządzeń zewn., podłączonych do wejść jednostki mogą  być 

zwierne lub rozwierne - parametry wejść konfigurowane są w  opro-

gramowaniu iDM3.

• W ramach wewnętrznych EZS ustawianych w oprogramowaniu iDM3, 

wejścia muszą być ustawione jako równoważne lub podwójnie równo-

ważne.

• Jednostka generuje napięcia zasilające DC 12 V/150mA do zasilania ze-

wnętrznych detektorów EZS, wynika z tego możliwość zasilania detek-

torów PIR, pożarowych, gazu i innych.

• Aktywne wykorzystanie wyjścia DC 12 V zasilania detektorów podwyż-

sza znamionowe zużycie jednostki z magistrali BUS (patrz dane tech-

niczne).

• Jednostkę można wykorzystać do liczenia impulsów z urządzeń do po-

miaru energii z wyjściem impulsowym.

• IM2-140M jest w wykonaniu 3-MODUŁOWYM przeznaczona do monta-

żu na szynie DIN EN60715. 
Częstotliwość maks. odczytu 
impulsów:

Podwójne:

Równoważenie wejść

Proste:


