
      Инструкция за употреба 
  

Регулатор RD-250 
  

Предназначение: Регулатора е предназначен да управлява ръчно или дистанционно   
силата на светене на лампи с нажежаема жичка (ЛНС) и халогенни лампи тип ”луна” 
използващи понижащ мрежов трансформатор с обща мощност до 250W. Подходящ е за 
регулиране на  осветлението в битови  и обществени сгради. 

Важно!- Регулатора не може да се използва за регулиране на осветление с 
луминисцентни, енергоспестяващи и металхалогенни лампи високо налягане, 

както и за лампи тип ”луна” с електронен трансформатор! 
Технически параметри 
Захранващо напрежение - 220V, 50/60 Hz 
Изх. мощност – max 250W 
Температура на околната среда-  от -5 до 40 ºС. 
Степен на защита – IP20 
Предпазител –  2А/ 5х20/ тип FF (бързодействащ) 
Регулатора може да се управлява с дист. управление за TV, видео, DVD, или друго 

подобно работещо с IR излъчвател. След свързването и монтажа на регулатора при подаване 
на напрежение индикацията на регулатора мига за около 30 сек. и показва , че устройството е 
готово да приеме команда от вашето дистанционно управление. Първият бутон който 
натиснете ще бъде запомнен и след това схемата ще се управлява само от него. Еднократно 
натискане на бутона сменя състоянието включено-изключено , а при задържане се регулира 
яркостта.Управлението от ключа има същите функции - еднократно натискане сменя 
състоянието включено-изключено , а при задържане се регулира яркостта. 

Индикацията: 
    - свети когато лампата е изключена; 
   - не свети когато лампата е включена; 
     - мига когато се променя яркостта.  

Регулатора е с вградени функции за "мек старт" ( при всяко включване, напрежението 
нараства плавно от нула до зададената стойност). 

Монтаж:  
Регулатора е предназначен за монтаж в конзолна кутия от осветителната инсталация на 

помещението, на мястото на единичен сериен ел. ключ. При монтажа да се спазва схемата 
показана на фиг.1. Проводниците се свързват към клемата на регулатора (3) така, както е 
показано на схемата. Регулатора се поставя в конзолната кутия и се притягат застопоряващите 
винтове(2).Поставя се капака на регулатора(1). 
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ВНИМАНИЕ ОПАСНО НАПРЕЖЕНИЕ ! – Открит монтаж на регулатора извън 
конзолна кутия на инсталацията нарушава техническата безопасност на 
използване на продукта и е недопустимо! 

Възможни проблеми и повреди: 
1. Ако след включване на захранването светодиода на регулатора не свети – 

проверете наличието на захранване, изправноста на предпазителя 
изправноста на лампата. 

2. В зависимост от използваното ДУ e възможно следното: 
a. Регулатора след изпълнение на първоначалната процедура за запомняне на 

бутон не се управлява от ДУ. Опитайте с друг модел дистанционно! 
Производителят не гарантира 100% съвместимост с всички IR ДУ. 

b. Регулатора се управлява от няколко бутона на ДУ. 
При проблем или повреда различни от описаните до тук свържете се с нас на 

посочените телефони и е-mail. 
ВНИМАНИЕ ! Замяната на предпазителя с друг тип или с по голям номинален ток, 

може да доведе до сериозни повреди в регулатора и товара. 
 
Гаранционни условия:  
Гаранционнят срок е 1 година от закупуването.  
Гаранцията не е валидна  при наличието на механични повреди или при неспазване 

условията на тази инструкция!  
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