Handleiding Dimmypack & DimBLOCK
Voor de dimmers met blauwe schuko’s

De mogelijkheden zijn:
• Instelling van het DMX-packadres:
P a c k A d d r e s s = 1 t/m 987
• Instelling van een algemeen Testlevel (pre-heating):
TestLevel= 0 t/m 100%
• Het kiezen van een dimmercurve voor iedere dimmer apart:
Curve= non-dim aanspreekpunt 50%/Lineair/S-curve1/S-curve2/S-curve3/S-curve4/"110V"
• Het wel/niet aanhouden van de DMX-stuurinformatie na het wegvallen hiervan:
H o l d d a t a = on/off
• Een individuele dimmer adressering in de rang van het packadres+dimmeraantal:
I D A = on/off
• Het resetten van de instellingen:
No-Reset/Reset
Na reset geldt:

PackAddress=1,
Curve=lineair (voor alle dimmers)
IDA=off
Hold data=on

Frontplaat indicaties:
bad mains

Een verwisseling van de nul en een fase in de netaansluiting
neutral

system

De aanwezigheid van de spanning voor de elektronika
power

DMX

De aanwezigheid van een DMX-stuursignaal
present

Een mogelijke indivduele dimmer adressering (IDA)

IDA active

attention

+

Replace Fuse
....

Een doorgebrande dimmerzekering.
Vervang met keramische zekering 6,3x32mm 10A,
mideltraag of snel, schakelvermogen 1000A

+

Check Phase
L ...

Het ontbreken van een fase

+

OverTemperature

Een te hoge interne temperatuur (>65 0C)
De uitsturing zal voor iedere dimmer in 60 sec. tot
60% worden gedimd. Het omgekeerde vindt plaats
als de interne temperatuur gedaald is tot 60 0C.

De gebruikersinterface van het dimmerpack is hieronder afgebeeld:

PackAddress=001
TestLevel=000%

Drie display-schermen zijn mogelijk:

Basis-scherm

Na het aanzetten

Dimmer-scherm

Druk op <select dimmer>

Setup-scherm

Houdt <select dimmer>
4 sec ingedrukt

packaddress=001
Testlevel=000%
Dim01 Address=001
Curve: lineair
IDA=off NO-reset
Hold data=on

Bediening:
Selecteer een scherm met toets <select dimmer>:
• indrukken geeft wisseling tussen basis- en dimmer-scherm
• 4 seconden ingedrukt houden geeft het setup-scherm, nogmaals indrukken geeft weer het basis-scherm.
Selecteer een item cq. verplaats de cursor met de toets <select item>.
Verander de waarde van een item met de toetsen << en >>.
Bij terugkeer naar het basischerm worden de wijzigingen van de instellingen vastgelegd in het geheugen.
Als de toetsen ongeveer 2 minuten niet worden bediend gebeurt dit automatisch.
Dit geldt ook als het packadres op het basis-scherm wordt veranderd.
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