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Type: Dupline®

"H4"-hus
Lysdæmper
4 kanaler
1 udgang
MOSFET 600W analog
Forsyningsspænding

BestillingsnøgleProduktbeskrivelse
Lysscenedæmperen
G42484134 indgår som
komponent i Dupline installa-
tionssystemet. Den muliggør
betjening og dæmpning af
forskellige lampetyper med
wattforbrug på op til 600 W,
og den har lagringskapacitet
for op til seks lysarrange-
menter. Disse kan efterføl-
gende gendannes efter
behov. Derudover sender
den status for lysdæmperud-
gangen og aktuelle alarmer.
Den sidst valgte lysdæmpe-
rindstilling gemmes som
”hukommelsesindstilling” i
en intern hukommelse og
vælges igen, næste gang
lyset tændes via kanal 2 eller
vha. styreknappen på front-
panelet. Et strømsvigt vil
slette hukommelsesindstillin-
gen.
Lysscenernes lysstyrke er
fabriksindstillet i trin, og dis-
se indstillinger kan ikke ænd-
res. Ved hjælp af trykkna-
pkombinationer (fortrinsvis
vis den ”masterfunktion”, der
findes i konfigurationssoft-
waren) eller ved hjælp af
testenheden kan lysscenerne
oplåses, ændres og gendan-
nes.
Ud over belastningsudgan-
gen er lysdæmperen for-

synet med en styreudgang,
hvor op til ti belastningsmo-
duler kan tilsluttes med hen-
blik på at øge dæmp-
ningskapaciteten.
Med omskifterkontakten på
frontpanelet er det muligt at
vælge enten lysdæmpning
med fasevinkelstyring eller
AC-modulationsstyring.
Lyset aktiveres via en pære-
skånende softstartfunktion.
Lysdæmperen er elektronisk
beskyttet ved styreudgangen
mod overbelastning og
kortslutninger. ”�”-lysdioden
på fronten angiver begge
disse fejltyper ved hjælp af
forskellige blinkefrekvenser.
En alarm, der skyldes over-
belastning, nulstilles automa-
tisk, når overbelastningen fjer-
nes. En alarm, der skyldes
kortslutning, skal nulstilles
manuelt, når fejlen er udbed-
ret. Det gøres ved at frakoble
fasen fra forsyningen i ca. 3
sekunder. “�“-dioden bruges
også til at vise dæmperens
output-status.
Frontpanelet er også forsy-
net med en trykknap. Når
denne aktiveres, svarer funk-
tionen til kanal 2 (lysdæmp-
ning/aktiveret/deaktiveret).

• Aktivering og dæmpning af lamper
• Modtager med fire styrekanaler
• Lysdæmpning med negativ eller positiv fasevinkel
• Til DIN-skinnemontering
• Lysdiodeindikation af alarm og Dupline® bus
• Lampebeskyttende softstartfunktion
• Kanalkodning via GAP 1605
• Forsynet via Dupline® eller 24 V DC eksternt

Lysdæmper
Type G 4248 4134

G 4248 4134 724

Forsyning Bestillingsnr.

Dupline® eller 24 V DC eksternt G 4248 4134 724

Typevalg

Udgangsspecifikationer
Udgange 1

Lysdæmpningskapacitet 600 W
Nominelt spændingsområde 230 V AC – 15% / +10 %
Lysdæmpningshastighed 4 sek. (10-100 %)

Reaktionstid 1 cyklus:
≤ 272 ms @ 128 kanaler)

Forsyningsspecifikationer
Strømforsyning Forsynet via Dupline®

Nominelt strømområde typisk 10 µA
Strømforsyning 24 V DC (18-30 V DC)

Nominelt strømområde typisk 13 mA

Generelle specifikationer
Indkoblingsforsinkelse Ikke defineret
Indikation
� Rød lysdiode “off” - udgang slået fra

“on” - udgang slået til,
problemfri aktivering.
Langsomt blinkende: over-
belastning (1 Hz)
Hurtigt blinkende: kortslut-
ning, overspænding,
strømafbrydelse, forkert
betjening

Dupline® bus Gul lysdiode
Ydre forhold

Driftstemperatur -10 - +45 °C
Luftfugtighed (ikke-kondenserende) Maks. 85 %
Hus Fordelingskorthus til DIN-

skinnemontering ifølge
EN 50022



Kodning
Ved hjælp af programmeringsenheden GAP 1605 kan hver
aktiveringskanal tildeles en hvilken som helst adresse mellem
A1 og P8 via modulstikket på lysdæmperens front. Kanalfor-
delingen er som følger:

Funktioner, der ikke skal anvendes, bør ikke kodes. Kodnin-
gen af lysdæmperen kan udføres enten uden forsynings-
spænding eller Dupline signal. Den bevares permanent, men
kan overskrives efter behov.
Kanalerne er konfigureret fra fabrikken på en sådan måde, at
de deaktiveres i tilfælde af en fejl. Denne konfiguration kan
også ændres ved hjælp af GAP 1605. Indstilling ”1” bevirker,
at lyset aktiveres med 100 % efter 3 sekunder i tilfælde af en
fejl, mens indstilling ”0” ikke påvirker lysdæmperens udgang
(fabriksindstilling). Hvis værdien ”0” er valgt, kan lysdæmpe-
ren betjenes uden at anvende trykknappen på frontpanelet i
tilfælde af fejl (selv uden bussignal); trykknappen har samme
funktionalitet som kanal 2 (lysdæmp-
ning/aktiveret/deaktiveret).

Idriftsættelse
Idriftsættelse må kun udføres af en autoriseret og korrekt
uddannet tekniker. Følg tilslutningsdiagrammet under instal-
lationen. De ledninger, der skal tilsluttes, må ikke være strøm-
førende.
N-tilslutningen er afgørende nødvendig for lysdæmperens
funktion. Den ønskede funktionstilstand bør vælges, før fasen
tilsluttes, eftersom kontakten deaktiveres under driften som
en beskyttelse mod utilsigtet nulstilling.

Selv om en forkert indstilling medfører funktionssvigt, påfører
dette ikke lysdæmperen uoprettelig skade. Følgende tabel
viser fordelingen af terminaler:
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Dimming
Dupline
Dimmer
18-30 V DC
G 4248 4134 724

DC- DC+S- S+

D+ D-

Forbindelsesdiagram

G 4248 4134

Tilbehør
Det er muligt at slutte op til ti slavelysdæmpere (500 W/1500
W) til én G 4248 4134.

Generelle specifikationer (fortsat)

Kanal Beskrivelse

1 Central slukket – lysscene 3/4/6
2 Lysdæmpning / aktiveret / deaktiveret
3 Lysscene 1 (3/5/6)
4 Lysscene 2 (4/5/6)
5 Godkendelsessignal, lysdæmperudgang
6 Ikke tildelt
7 Ikke tildelt
8 Ikke tildelt

~~ R, C

R, L

Drej til venstre: AC-modulationsstyring

Drej til højre: Fasevinkelstyring

Terminal Beskrivelse

4.4/4.8 Linje ind/linje ud – lysdæmperkanal
3.4/3.8 N-lederindgang

1.2 Dupline signalleder + (D +)
1.6 Dupline signalleder - (D -)
1.3 Styring af slavelysdæmper. Udgang S -
1.7 Styring af slavelysdæmper. Udgang S +
2.3 0 V DC (DC -)
2.7 +24 V DC (DC +)

Materiale Polycarbonat (PC)
Størrelse (B x H x D) 72 x 85 x 58 mm/4 PD
Terminaler U-terminaler
Terminalkapacitet Min. Ø 0,4 mm op til maks. 2,5 mm2

Betjeningsenhed Knap med hukommelse,
ind-/ud-/lysdæmperfunktion
Kontakt til styring af ne-
gativ/positiv fasevinkel

Standarder IEC 60669, EN 55022/
EN 50081-1 og EN 55024/
EN 50082-1

Funktionsbeskrivelse



c) Når lyset slukkes kortvarigt (ca. 0,5 sek.), er
programmeringsadgangen åben.

2. Nyt lysniveau
a) Åbn for programmeringsadgangen som beskrevet

under 1. Programmeringsadgang.
b) Brug adresse 2 til at indstille det ønskede lysniveau.
c) Aktivér den adresse, som det valgte lysniveau skal til-

deles i ca. 3 sekunder.
d) Når lyset slukkes kortvarigt (ca. 0,5 sek.), er de

nye parametre godkendt og lagret.

Uønskede ændringer af programmerede parametre
kan undgås ved at genetablere programmerings-
beskyttelsen – se 3. Beskyttelse.

3. Beskyttelse
a) Aktivér adresse 1 i min. 3 sekunder.
b) Fortsæt aktiveringen af adresse 1, og aktivér

samtidig adresse 3 fem gange med en varighed
på min. 0,5 sekund for hver aktivering.

c) Når lyset slukkes kortvarigt (ca. 0,5 sek.), er
programmeringsadgangen lukket.

4. Gendannelse af fabriksindstillinger
a) Aktivér adresse 1 i min. 1 sekund.
b) Fortsæt aktiveringen af adresse 1, og aktivér

samtidig adresse 3 og 4.
c) Når lyset slukkes kortvarigt (ca. 0,5 sek.), er

fabriksindstillingerne gendannet.

Når fabriksindstillingerne gendannes, er
programmeringsbeskyttelsen aktiv.

Lysdiodeindikation
Status for enheden angives ved hjælp af lysdioder, der er mon-
teret på fronten.
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Funktionsbeskrivelse (fortsat)
Forbindelse mellem Dupline signalet og 24 V-forsyningen
eller forbindelse til jordpotentiale medfører funktionssvigt og
er ikke tilladt. Det er vigtigt, at forsyningsspændingen og
Dupline signalet har korrekt polaritet.
For at leve op til kravene om beskyttelseslavspænding skal
VDE 0100, del 410 overholdes og anvendes under installatio-
nen.

Funktioner og programmering
Lysdæmperen programmeres med programmeringsenheden
GAP 1605. Der kan programmeres op til fem adresser, hvoraf
fire (IND/UD 1-4 på GAP 1605) er beregnet til styring af selve
lysdæmperen (lysniveau) – se følgende tabel ”Fabriksindstil-
linger”. Den resterende femte adresse (IND/UD 5 på GAP
1605) er et udgangssignal på bussen og angiver, om lys-
dæmperen er aktiveret. Adresserne vælges i konfigurations-
softwaren som trykknapkanaler.

De fem adresser (herunder én statussignaladresse):

Lysniveau 3, 4, 5 og 6 kan programmeres ved at kombinere to
eller tre adresser. Den letteste måde er at anvende masterfunktio-
nen i mastergeneratoren til at indstille adressekombinationen.

Fabriksindstillinger.

* Når funktionen 100 % lysniveau vælges, skal adresserne være
aktiveret i mere end tre sekunder, før funktionen starter.

De viste værdier er fabriksindstillinger og er derfor beskyttet
mod utilsigtet nulstilling. Ikke desto mindre er det muligt at
deaktivere beskyttelsen for at ændre standardværdierne.

I følgende trin 1-4 forklares, hvordan beskyttelsen kan deaktive-
res, værdierne ændres, beskyttelsen genetableres og standar-
dindstillingerne gendannes.

1. Programmeringsadgang
a) Aktivér adresse 1 i min. 3 sekunder.
b) Fortsæt aktiveringen af adresse 1, og aktivér

samtidig adresse 4 fem gange med en varighed på
min. 0,5 sekund for hver aktivering.

Adresse Beskrivelse

1 Sluk
2 Lysdæmper op/ned (lang aktivering)

Tænd/sluk (kort aktivering)
3 Ønsket lysniveau, se under ”Fabriksindstillinger”
4 Ønsket lysniveau, se under ”Fabriksindstillinger”
5 Lysdæmper aktiveret

Indgange (GAP 1605-programmering)

Adresse

1 2 3 4

Lang/kort 10-100 %
aktivering

0 % Sluk
Kan ikke ændres

Lysniveau 1 55 %
Lysniveau 2 100 %
Lysniveau 3 25 %
Lysniveau 4 40 %
Lysniveau 5 70 %
Lysniveau 6 85 %

100 %* 100 %
Kan ikke ændres

Lysniveau

(fabriksindstilling)

Lysdiode Beskrivelse

GUL Dupline bus:
”Bus OK” Deaktiveret: Fejl i bus

Aktiveret: Bussen er o.k.
RØD Overvågning:

“off” - udgang slået fra
“on” - udgang slået til, problemfri aktivering.
Langsomt blinkende: overbelastning (1 Hz)
Hurtigt blinkende: kortslutning, overspænd-
ing, strømafbrydelse, forkert betjening

G 4248 4134

Dimensioner (mm)

H4-hus


