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DALI strömförsörjning
Ström 125 mA (max)

Bruksanvisning

busDOT lite

Säkerhets-och montageanvisningar

Generell information

Anslutning

Omhändertagande av elavfall

Montering

DALI-bussen är möjligen inte omfattas av kraven i Safety Extra Low Voltage
(SELV). Så montering och installation av busDOT lite måste utföras av behörig 
elektriker.
Arbeta aldrig på systemet med påslagen spänning. Risk för livsfara!
Läs instruktionerna innan genomförandet.

busDOT lite ger den centrala strömförsörjningen för DALI buss. 
Ett nätaggregat på upp till 125mA stöds. Modulen kan driva många 
DALI-driftdon (strömförbrukning på 2mA typ.), t.ex. driveDOT 4, 
samt DALI-enheter (strömförbrukning på 6mA typ.), t.ex. switchDOT.
CE Declaration of Conformity för sceneDOT kan laddas ner från
webbplats www.dilitronics.com.

Den maximala kabellängden för DALI signaltrådarna får inte överstiga 300 m 
eller sjunka mer än 2 V på signalledningen spänning.
Längden på de avskalade ledare skall vara 9 mm exakt.
Anslut de två ledningarna i DALI-kabeln till DALI-anslutningen på busDOT 
lite. Polariteten för DALI-bussen är inte viktigt för detta. Tryck på lämplig 
spårskruvmejsel på öppnaren. Klämman för kabeln kommer att öppnas, sätt 
in kabeln i öppningen. 
 
Anslut de tre ledningarna i kraftledning kabeln till anslutningen på den bus-
DOT lite. Tryck på lämplig spårskruvmejsel på öppnaren.
Klämman för kabeln kommer öppna Sätt in kabeln i öppningen.
Var uppmärksam på märkningen: PE (skyddsjord), N (neutral) och L (levande).

Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och 
komponenter, vilka kan återvinnas och återanvändas. 
När du ser den överkorsade soptunnan på en produkt innebär det 
att produkten omfattas av EU-direktivet 2002/96/EC:
Kassera aldrig produkten med annat hushållsavfall. Informera dig 
själv på de lokala reglerna om separat insamling av elektriska och 
elektroniska produkter. Korrekt sophantering av din gamla produkt 
hjälper till att förhindra potentiellt negativa konsekvenser för miljön 
och människors hälsa.

Efter alla kablar har varit instängda som beskrivs i det sista steget, 
fixera kabeln med buntband till klippet för dragavlastning (figur 2).

Efter att du kan fixa busDOT lite på väggen eller i taket eller insatt tak
(Fig. 3).

N  PE  L

DALI   DALI


