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opisy techniczne – sposób montażu

Dane techniczne
Napięcie pracy  230 V, 50Hz
Moc obciążenia  20–500 W
Rodzaj obciążenia  żarowe i halogenowe 230 V
  halogenowe 12 V poprzez transformator rdzeniowy
  halogenowe 12 V poprzez transformator elektroniczny
Poziom zakłóceń  zgodny z PN-EN-55015
Stopień ochrony  IP20
Rodzaj pracy  ciągła
Sposób regulacji  płynny  

  – ręcznie (przez nacisk klawisza)
  – zdalnie (dowolnym pilotem)
Masa  110 g
Zasięg zdalnego sterowania  6 m przy skierowaniu pilota
  na ściemniacz

Zastosowanie
Ściemniacz zdalnie sterowany typu MS13t służy do załączania i wyłączania oraz regulacji natężenia światła lamp oświetleniowych 

żarowych i halogenowych 230 V oraz halogenowych 12 V podłączonych poprzez transformator rdzeniowy lub elektroniczny obniżają-
cy napięcie.

Łączna moc lamp oświetleniowych nie może przekraczać 500 W przy napięciu 230 V.
Ściemniacz może być także zamontowany w standardowej instalacji schodowej / krzyżowej, zastępując jeden z łączników schodo-

wych. Pozostałe łączniki schodowe / krzyżowe należy zastąpić przyciskami światło.
Konstrukcja umożliwia mocowanie ściemniacza w puszkach instalacyjnych Φ=60 mm dowolnego typu za pomocą łapek oraz 

w puszkach pojedynczych i zestawach wielokrotnych ClaSSIC za pomocą wkrętów.
Ściemniacz jest przeznaczony do użytkowania w pomieszczeniach mieszkalnych i podobnych.

Działanie
Ściemniacz może być sterowany ręcznie:
– poprzez naciśnięcie klawisza ściemniacza,
– dodatkowymi przyciskami światło podłączonymi do ściemniacza; 
lub zdalnie:
– dowolnym pilotem od sprzętu RtV.

Sterowanie ręczne
Krótkie naciśnięcie klawisza ściemniacza lub dodatkowego przycisku światło załącza lub wyłącza oświetlenie, dłuższe naciśnięcie 

powoduje regulację jasności oświetlenia trwającą aż do momentu zwolnienia klawisza. Regulacja odbywa się w górę lub w dół, ze 
zmianą kierunku po osiągnięciu wartości skrajnych (minimalnej lub maksymalnej).
Sterowanie pilotem od sprzętu RtV może być realizowane na dwa sposoby:
1. dowolnym przyciskiem pilota poprzez dwukrotne naciśnięcie w odstępie nie dłuższym niż 2 s. 

– Pierwsze naciśnięcie przycisku pilota wprowadza ściemniacz w stan oczekiwania na następny sygnał z pilota.
 Stan oczekiwania sygnalizowany jest przez zgaśnięcie diody lED i trwa ok. 2 s od puszczenia przycisku, w tym czasie powinno 

nastąpić drugie naciśnięcie przycisku na pilocie. Jeżeli drugi sygnał z pilota nie pojawi się, dioda lED zapala się, ponownie 
sygnalizując zakończenie stanu oczekiwania.

– Drugie naciśnięcie przycisku pilota działa identycznie jak sterowanie ręczne klawiszem ściemniacza.
 Po zwolnieniu przycisku dioda lED zapala się ponownie.

2. zaprogramowanym przyciskiem pilota poprzez jednokrotne naciśnięcie.
– Naciśnięcie przycisku pilota działa identycznie jak sterowanie ręczne klawiszem ściemniacza.
 Dioda lED nie sygnalizuje sterowania pilotem, świeci ciągle.

ŚCIEMNIACZ TRANZYSTOROWY ZDALNIE STEROWANY MS13T
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opisy techniczne – sposób montażu

Programowanie przycisku pilota
Włączenie programowania:
1. nacisnąć szybko 6 razy klawisz ściemniacza;
2. wejście w tryb programowania sygnalizowane jest wyłączonym oświetleniem i miganiem diody lED w cyklu: świeci – 1,5 s / nie świeci 

– 0,5 s;
3. nacisnąć i przytrzymać wybrany przycisk na pilocie (najlepiej taki, który nie jest używany przy obsłudze sprzętu RtV), po zapamię-

taniu sygnału z pilota lampa oświetleniowa zacznie się rozjaśniać tak, jak w czasie regulacji jasności, a dioda lED przestanie migać, 
ściemniacz wychodzi z trybu programowania;

4. zwolnić przycisk na pilocie, sprawdzić załączanie i wyłączanie oświetlenia poprzez krótkie naciśnięcie przycisku i regulację jasności 
poprzez długie naciśnięcie, nacisnąć inne przyciski na pilocie, aby sprawdzić, czy ściemniacz reaguje tylko na zapamiętany przycisk.

Programowanie przycisku można wykonać wielokrotnie, powtarzając ponownie powyższe czynności. Zanik napięcia nie powoduje 
utraty zapamiętanego sygnału z pilota.
W przypadku, gdy sygnał z pilota nie zostanie rozpoznany, należy ponowić próbę zaprogramowania z innego pilota. Dopóki sygnał z pi-
lota nie zostanie zapamiętany, ściemniacz pozostaje w trybie programowania, z którego wychodzi samoczynnie po 5 min. bezczynności 
lub po ręcznym wyłączeniu.

Wyłączenie programowania:
1. nacisnąć krótko klawisz ściemniacza, dioda lED przestaje migać, ściemniacz pozostaje w stanie sprzed programowania, tj. zapa-

miętany poprzednio przycisk pilota jest nadal aktywny lub urządzenie przechodzi w tryb sterowania zdalnego poprzez dwukrotne 
naciśnięcie dowolnego klawisza;

2. nacisnąć i przytrzymać klawisz ściemniacza przez 3 s, gdy dioda lED przestaje migać puścić przycisk, ściemniacz kasuje zapamię-
tany przycisk i wchodzi w sterowanie zdalne poprzez dwukrotne naciśnięcie dowolnego przycisku pilota.

Schemat podłączenia ściemniacza do instalacji elektrycznej
Podłączenie do instalacji elektrycznej:

a) z dodatkowymi przyciskami PS od strony fazy
B) z dodatkowymi przyciskami PS od strony zera
C) z dodatkowymi przyciskami PS od strony obciążenia (żarówki)

Podłączenie do instalacji schodowej / krzyżowej

ŚCIEMNIACZ TRANZYSTOROWY ZDALNIE STEROWANY MS13T (cd)
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