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xComfort Smart Dimmer

EATON RF-SYSTEM PAKET
Typbeteckning

Art. nr.

E-nummer Förp.
stl.

rf01315

Dimmerpaket
• I paketet ingår::
1 x smart dimmeraktor 230V/250W
1 x enkel tryckknapp 55mm, vit blank vippa, med ram, RAL9010
2 x klisterremsor för tryckknapp

CPAD-00/196
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17 104 86 1

EATON RF SYSTEM - INFÄLLDA ENHETER
Typbeteckning

Art. nr.

E-nummer Förp.
stl.

rf00715

Smart dimmeraktor
• Denna generation dimmeraktorer karakteriseras särskilt av sina små dimensioner,
robusthet, minskad energiförbrukning och utökade funktionalitet. Tack vare en smart
dimringsteknik kan dessa dimmeraktorer dimra en rad olika typer av laster utan flimmer,
blinkningar, restljus eller surr. Den dimrar även de lägsta LED-laster från 0W. Det är
enkelt att välja eller definiera lämplig dimprofil för bästa resultat. Det är också möjligt att
koppla dimbara laster (till/från). De kan styras direkt med hjälp av brytare, sensorer eller
smarta enheter. De är kortslutnings-, överlast- och överhettningsskyddade.
Enheten kan monteras i en apparat-, förgrenings- eller installationsdosa.
• Lokal ingång 230VAC
De två extra lokala ingångarna ger möjlighet att använda vilken strömbrytare som helst
tillsammans med aktorn. De kan användas för antingen enkel- eller dubbeltryckfunktion.
I enkeltryckfunktion kan den andra ingången användas för att styra en annan aktor. Dessa
kan med fördel användas till befintliga rörelsedetektorer. Precis som binära ingångar kan
dessa tilldelas andra enheter och sända signaler.
• Integrerad energimätsensor med last-felsindikator
Den interna energisensorn används för att mäta och registrera energiförbrukningen hos
den anslutna lasten. Precis som en standard energimätsensor kan den tilldelas till en
smart enhet som t ex en Smart Home Controller för att visa och styra effekten (W) och
energiförbrukningen (kWh). Lastfelsindikatorns status kan användas för att signalera ett
fel i den anslutna lasten baserat på en energiförbrukning som understiger ett
fördefinierat värde.
Obs! Enheten är inte kalibrerad och är därför inte lämplig för faktureringsändamål.
• Utökade statusmeddelanden (routingbara)
Denna enhet stöder formatet utökat statusmeddelande, för överföring med högre
tillförlitlighet och mer information när den kombineras med en intelligent enhet såsom
Smart Home Controller.

0 - 250W/230VAC Grundenhet CDAU-01/04

182443

17 104 83 1

0 - 250W/230VAC,
Lokal ingång

CDAU-01/04-I

182444

17 104 84 1

0 - 250W/230VAC,
Energimätsensor

CDAU-01/04-E

182445

17 104 85 1

Typbeteckning

Art. nr.

E-nummer Förp.
stl.

rf00515

Binär ingång 2x230VAC
• Denna generation binära ingångar karakteriseras av sina små dimensioner och minskad
energiförbrukning. Den binära ingången sänder signaler från exempelvis fönsterkontakter, rörelsevakter eller andra signalkontakter (reläer, strömbrytare, tryckknappar
etc) till styrsystem. Enheten drivs via vanlig nätström.

CBEU-02/03

2x230VAC
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EATON RF-SYSTEM – INBYGGDA ENHETER
Typbeteckning

Art. nr.

E-nummer Förp.
stl.

rf00915

Smart dimmeraktor
• Denna generation dimmeraktorer karakteriseras särskilt av sina små dimensioner,
robusthet, minskad energiförbrukning och utökade funktionalitet. Tack vare en smart
dimringsteknik kan dessa dimmeraktorer dimra en rad olika typer av laster utan flimmer,
blinkningar, restljus eller surr. Den dimrar även de lägsta LED-laster från 0W. Det är
enkelt att välja eller definiera lämplig dimprofil för bästa resultat. Det är också möjligt att
koppla dimbara laster (till/från). De kan styras direkt med hjälp av brytare, sensorer eller
smarta enheter. De är kortslutnings-, överlast- och överhettningsskyddade.
Enheten kan monteras i en apparat-, förgrenings- eller installationsdosa.
• Lokal ingång 230VAC
De två extra lokala ingångarna ger möjlighet att använda vilken strömbrytare som helst
tillsammans med aktorn. De kan användas för antingen enkel- eller dubbeltryckfunktion.
I enkeltryckfunktion kan den andra ingången användas för att styra en annan aktor. Dessa
kan med fördel användas till befintliga rörelsedetektorer. Precis som binära ingångar kan
dessa tilldelas andra enheter och sända signaler.
• Integrerad energimätsensor med last-felsindikator
Den interna energisensorn används för att mäta och registrera energiförbrukningen hos
den anslutna lasten. Precis som en standard energimätsensor kan den tilldelas till en
smart enhet som t ex en Smart Home Controller för att visa och styra effekten (W) och
energiförbrukningen (kWh). Lastfelsindikatorns status kan användas för att signalera ett
fel i den anslutna lasten baserat på en energiförbrukning som understiger ett
fördefinierat värde.
Obs! Enheten är inte kalibrerad och är därför inte lämplig för faktureringsändamål.
• Utökade statusmeddelanden (routingbara)
Denna enhet stöder formatet utökat statusmeddelande, för överföring med högre
tillförlitlighet och mer information när den kombineras med en intelligent enhet såsom
Smart Home Controller.

0 - 250W/230VAC Grundenhet CDAE-01/04

182446

17 104 87 1

0 - 500W/230VAC,
Lokal ingång

CDAE-01/05-I

182448

17 104 88 1

0 - 500W/230VAC,
Energimätsensor

CDAE-01/05-E

182449

17 104 89 1
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Eaton är ett krafthanteringsföretag som 2015 omsatte 20,9 miljarder
dollar. Eaton tillhandahåller energieffektiva lösningar som hjälper
kunderna att effektivt hantera elektrisk, hydraulisk och mekanisk kraft
mer effektivt, hållbart och säkert. Eaton har cirka 97 000 anställda
och säljer produkter till kunder i över 175 länder.
Mer information finns på www.eaton.se.

Kontakta oss:
Allmänna frågor: infosweden@eaton.com
Beställningar och förfrågningar: swedenorder@eaton.com
Telefon växel: +46 8 598 940 00
Telefon kundsupport: +46 8 598 940 50
www.xcomfort.se

© 2016 Eaton Industries (Austria) GmbH
Med förbehåll för tekniska ändringar.
Med reservation för tryckfel och andra fel.
Artikelnummer: 072073821
Grafik: SRA
DigiPics, Lithos:

