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NÁVOD K POUŽITÍ: 
ELEKTRONICKÝ TRANSFORMÁTOR 150, 200W - modely   TR150, TR200

POZOR, PŘIPOJENÍ KE SVÍTIDLŮM MUSÍ BÝT PŘIMĚŘENĚ  ROZLOŽENO NA OBĚ SVORKOVNICE!

1. Použití
* Elektronický transformátor TR 150, TR 200 je určen výhradně k použití pro nízkonapěťové světelné systémy 
   halogenových lamp. Transformátor pracuje s pomalým náběhem, což znamená, že po zapnutí se tok proudu 
   zvyšuje postupně.
* Ochranný elektronický obvod transformátor vypne v případě krátkého spojení nebo přetížení. Po odstranění 
   závad je el. transformátor připraven k opětovnému provozu.
* V případě přehřátí termální pojistka odpojí transformátor, aby se předešlo poškození.

2. Důležité informace pro instalaci
* Transformátor je vhodný pouze pro použití v uzavřených prostorách - ne venku.
* Instalaci musí provádět kvalifikovaný elektrikář.
* Odpojte přívod proudu před instalací.
* Transformátor musí být instalován v dobře větraném prostoru s minimální vzdáleností přibližně 20 cm od 
   zdrojů tepla.
* Přívodní kabel musí být nejméně H03VVF 2x0,75 mm˛ a přívodní kabel ke svítidlu minimálně 
   H0.3VVF 2x1,5 mm˛. Délka přívodního kabelu svítidla by neměla přesáhnout 2 m.

3. Stmívací funkce
   Proodukt má stmívací funkci k využití se standardním domácím rotačním stmívacím ovladačem, nebo 
   komerčními stmívači (hard-fire). El. Transformátory pracují s odporovým zatížením a je důležité, aby 
   stmívače pracovaly na stejném principu. Indukční stmívače nejsou vhodné pro použití spolu s 
   el. transformátory.
* Je-li transformátor užíván se standardním domácím stmívačem, je důležité zajistit, aby zatížení 
   transformátoru nebylo menší než 50 % jeho maximálně povoleného zatížení. Vždy se ubezpečte, aby 
   zatížení na stmívači odpovídalo nejvyšším povoleným hodnotám transformátoru.
* připojení ke stmívači by mělo být provedené následujícím způsobem (viz schéma):

proud (hnědá/červená)stmívačtrafosvítidlo
vedenínulák (modrá/černá)

4. Technické údaje

Napětí na vstupu: 230V~/50 HzProud na vstupu: 0,88A na 200VA, 0,65A na 150VA
Výstupní napětí: 11,6V-eff;Proud na výstupu: 16,5A an 200VA, 12,5A na 150VA
Příkon:max 75-200W, 50-150W
Silový faktor: ?0,99;Ochranná třída: II
Teplota okolí ta: max. 40 °C;Teplota krytu trafa tc: max. 65 °C
Přívodní kabel: min. H0.3VVF 2x0,75 mm˛.
Výstupní kabel: min. H0.3VVF 2x1,5 mm˛ (max. délka kabelu 2 m)

Pozor: Trafo nelze zkoušet bez zatížení - viz minimální hodnota rozsahu na něm uvedená!


