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GEBRUIKSAANWIJZING 
 
Hartelijk dank voor de aankoop van dit product van JB Systems

®
. Lees deze gebruiksaanwijzing zeer 

zorgvuldig door, om volledig van alle mogelijkheden te kunnen profiteren.  

 

EIGENSCHAPPEN 

 Gebruikersvriendelijke 1-kanaals wanddimmer voor allerlei soorten 12V/24V gelijkspanning LED-projectors, 

zoals LED-strips. 

 De inbegrepen 12-knops IR-afstandsbediening heeft zeer gemakkelijk te gebruiken functies: 

 Afstandsbediening aan/uit 

 Vertraging uit: het licht gaat na 30 seconden uit 

 Naadloos dimmen van 0% - 100% 

 4 dimmer sneltoetsen: 25%, 50%, 75% en 100% 

 4 door de gebruiker te programmeren dimmer sneltoetsen 

 PWM technologie voor soepel en flikkervrij dimmen van 0% tot 100%. 

 Direct aan te sluiten op flexibele LED-strips met 1 kleur en andere LED-verlichting met constante spanning. 

 Maximaal uitgangsvermogen: 80 Watt bij 12V * 160 Watt bij 24V 

 Gemakkelijke wandmontage: 

 Op een oppervlak te bevestigen montagedoos inbegrepen 

 Past in iedere standaard verzonken wanddoos 

 Perfect voor gebruik in een LED-installaties thuis, in winkels, … 

 De PWM-uitgang kan worden gebruikt om dimbare LED-drivers met constante stroom te bedienen 

 

VOOR HET GEBRUIK 

Controleer de inhoud: 
Controleer of de doos de volgende artikelen bevat: 
 Wanddimmer LED 1CH DIM WALL 

 Op een oppervlak te bevestigen doos 

 IR-afstandsbediening 

 Gebruiksaanwijzing 

 
Enkele belangrijke veiligheidsinstructies: 
 Controleer het apparaat voordat u het in gebruik neemt op transportschade. Als er schade is, gebruik het 

apparaat dan niet en raadpleeg eerst uw dealer.  

 Belangrijk: Dit apparaat verliet de fabriek in perfecte staat en goed verpakt. Het is absoluut noodzakelijk 

dat de gebruiker de veiligheidsinstructies en waarschuwingen in deze gebruiksaanwijzing strikt opvolgt. 

Enige schade als gevolg van verkeerde behandeling valt niet onder de garantie. De dealer accepteert geen 

verantwoording voor eventuele fouten of problemen die worden veroorzaakt door het niet naleven van deze 

gebruiksaanwijzing. 

 Bewaar dit boekje op een veilige plaats om het in de toekomst te kunnen raadplegen. Als u het apparaat 

verkoopt, voeg dan deze gebruiksaanwijzing bij. 

 Probeer ter bescherming van het milieu het verpakkingsmateriaal zoveel mogelijk te recyclen. 
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VEILIGHEIDSINSTRUCTIES: 

 Stel dit apparaat niet bloot aan regen of vocht, om risico op brand of elektrische schokken te voorkomen.  

 Als het apparaat na transport in een warme ruimte wordt gebracht, wacht dan tot het aan de 

omgevingstemperatuur is aangepast, om te voorkomen dat er binnen het apparaat condens wordt 

gevormd. Condens kan soms verhinderen dat het apparaat op volle capaciteit werkt of kan zelfs schade 

veroorzaken. 

 Dit apparaat is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis.  

 Zorg ervoor dat er geen metalen voorwerpen of vloeistoffen in het apparaat terechtkomen. Er mogen geen 

met vloeistoffen gevulde voorwerpen, zoals vazen, op dit apparaat worden geplaatst. Dit kan elektrische 

schokken of storing veroorzaken. Als er voorwerpen van buitenaf in het apparaat terechtkomen, haal dan 

onmiddellijk de stekker uit het stopcontact. 

 Plaats geen voorwerpen met open vuur, zoals brandende kaarsen, op het apparaat. 

 Bedek geen ventilatieopeningen, omdat dit tot oververhitting kan leiden.  

 Voorkom het gebruik in stoffige omgevingen en maak het apparaat regelmatig schoon. 

 Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen. 

 Onervaren personen mogen dit apparaat niet bedienen. 

 De maximale veilige omgevingstemperatuur is 40 °C. Gebruik dit apparaat niet bij hogere 

omgevingstemperaturen. 

 Haal de stekker van het apparaat altijd uit het stopcontact wanneer het voor langere tijd niet wordt gebruikt 

of voordat u er onderhoud aan pleegt. 

 De elektrische installatie dient alleen door gekwalificeerd personeel te worden uitgevoerd, in 

overeenstemming met de voorschriften voor elektrische en mechanische veiligheid in uw land. 

 Controleer dat de beschikbare spanning niet hoger is dan is aangegeven op het achterpaneel van het 

apparaat. 

 Gebruik de originele verpakking als het apparaat moet worden vervoerd. 

 Het is om veiligheidsredenen verboden om onbevoegde modificaties aan het apparaat aan te brengen. 

 

ONDERHOUD 

Reinig het apparaat met een licht vochtige poetsdoek. Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat 
terechtkomt. Gebruik geen vluchtige vloeistoffen zoals benzeen of thinner, omdat die het apparaat 
beschadigen. 
 

 
Dit symbool betekent: alleen gebruik binnenshuis 

 Dit symbool betekent: Lees de instructies 

 
Dit symbool betekent: Lampbesturingapparatuur 

 

Het apparaat is geschikt voor montage op standaard brandbare oppervlakken. Standaard 
brandbare oppervlakken omvatten bouwmaterialen zoals hout en hout gebaseerde materialen 
van meer dan 2 mm dikte. 
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ELEKTRISCHE INSTALLATIE 

AANSLUITINGEN VOOR MINDER STROOM 
Dit is de typische installatie wanneer het vermogen van de aangesloten flexibele LED-strip het toegestane 
maximale vermogen van de dimmer niet overschrijdt. (80 W voor 12 V toepassingen of 160 W voor 24 V 
toepassingen) 
Volg deze aanwijzingen op: 
 Bereken het totale vermogen van de LED-strip. Het vermogen van LED-strips wordt meestal opgegeven in 

watt/meter (W/m).  

Voorbeeld: het vermogen of de LED-strip = 9,6 W/m en de lengte = 5 m 

Het totale vermogen = 9,6 W/m * 5 m = 48W 

 Kies een aangepaste, op de voorgaande berekening gebaseerde voeding. Wij stellen voor om voor 

langdurige betrouwbaarheid 20% extra vermogen toe te voegen en de dichtstbijzijnde voeding te kiezen die 

deze berekening overtreft. 

Voorbeeld: in ons voorbeeld hebben we 48 W nodig. Dus we voegen 20% toe: 48W + 20% = ±58W 

De dichtstbijzijnde stroomvoorziening is in dit geval onze voeding van 60 W/24 V. 

 Sluit de uitgang van de voeding aan op de voedingsaansluiting van de dimmer. (verwissel de polariteit van 

de draden niet!) 

 Sluit de LED-strip aan op de uitgang van de dimmer. (verwissel de polariteit van de draden niet!) 

Opmerking: Opmerking: sluit niet meer dan 5 m LED-strip in serie aan; een te hoge stroom 

beschadigt de LED-strip. U kunt in plaats daarvan de LED-strips parallel aansluiten. 

 Schakel NADAT u alle aansluitingen hebt gecontroleerd de voeding in. 

 Klaar! 

 
 
 
AANSLUITINGEN VOOR MEER STROOM 
Dit is de typische installatie wanneer het vermogen van de aangesloten flexibele LED-strip het toegestane 
maximale vermogen van de dimmer overschrijdt. (80 W voor 12 V toepassingen of 160 W voor 24 V 
toepassingen) 
Volg deze aanwijzingen op: 
 Bereken het totale vermogen van de LED-strip. Het vermogen van LED-strips wordt meestal opgegeven in 

watt/meter (W/m).  

Voorbeeld: het vermogen of de LED-strip = 14,4W/m en de lengte = 15m 

Het totale vermogen = 14,4 W/m * 15m = 216W 

 Kies een aangepaste, op de voorgaande berekening gebaseerde voeding. Wij stellen voor om voor 

langdurige betrouwbaarheid 20% extra vermogen toe te voegen en de dichtstbijzijnde voeding te kiezen die 

deze berekening overtreft. 

Voorbeeld: in ons voorbeeld hebben we 216W nodig. Dus we voegen 20% toe: 216W + 20% = 

±260W 

De dichtstbijzijnde stroomvoorziening bestaat in dit geval uit 2 voedingen van 150 W/24 V. 

 Dus nu hebben we 2 voedingen van 150 W: 

 Stroomvoorziening 1: wordt direct op de dimmer aangesloten. 
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 Stroomvoorziening 2: wordt aangesloten op een LED-REPEATER die meer stroom aan de LED-strips 

toevoert. 

 Sluit de uitgang van voeding 1 aan op de voedingsaansluiting van de dimmer. (verwissel de polariteit van 

de draden niet!) 

 Sluit ongeveer 6 m LED-strip (± 87 W) aan op de uitgang van de dimmer. Verwissel de polariteit van de 

draden niet! 

Opmerking: Opmerking: sluit niet meer dan 5 m LED-strip in serie aan; een te hoge stroom 

beschadigt de LED-strip. U kunt in plaats daarvan de LED-strips parallel aansluiten. 

 Sluit de uitgang van voeding 2 aan op de voedingsaansluiting van de dimmer LED-REPEATER. (verwissel 

de polariteit van de draden niet!) 

 
 
 Sluit de uitgang van de dimmer of de 6 m LED-strip aan op de ingang van de LED-REPEATER. (zie 

tekening) 

 Aangezien de LED-REPEATER is ontworpen voor gebruik met RGB-LED-strips, moet u de ingangen 

KAN1, KAN2 en KAN3 samen aansluiten. (zie tekening)  

 Sluit de andere 9 m LED-strip (± 130 W) aan op de 3 uitgangen van de LED-REPEATER: wij stellen 3 m 

LED-strip aan ieder van de 3 uitgangen voor. (verwissel de polariteit van de draden niet!) 

 Schakel NADAT u alle aansluitingen hebt gecontroleerd de voeding in. 

 Klaar! 
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ENKELE ALGEMENE RICHTLIJNEN 

U kunt iedere gewenste installatie maken, MAAR u moet een paar belangrijke richtlijnen onthouden: 
 Bereken het totale vermogen van de LED-strips en voeg hier ±20% aan toe om het vermogen van de 

voedingen vast te stellen. 

 Sluit nooit meerdere LED-strips die een totale lengte van 5 m overtreffen samen aan, maar handel in 

plaats daarvan als volgt:  

 Sluit de strips parallel aan. 

 
 Gebruik een of meer LED-REPEATER + extra voedingen om de LED-strips te verlengen.  

 Gebruik draden met een maximale kabelsectie om aanzienlijke spanningsvallen te verminderen. 

Gebruik draden van ten minste 1,5 mm²; voor hogere vermogens en grotere kabellengtes stellen wij 2,5 

mm² voor. Het is zelfs nog beter om de spanningsval te berekenen en speciale tabellen te gebruiken 

om de perfecte kabelsectie vast te stellen. 

 
DIMBARE LED DRIVERS MET PWM-INGANG  
Sommige LED-drivers met constante stroom kunnen met een 
speciale PWM-ingang worden gedimd. Voor deze LED-drivers 
kunt u de speciale PWM-uitgang op de dimmer gebruiken. Voor 
meer informatie: zie de Led-driver. 
 

 
MECHANISCHE INSTALLATIE: 

 Neem de afdekplaat af (gemakkelijk kliksysteem) 

 Plaats de eenheid in de op het oppervlak gemonteerde (of standaard verzonken) wanddoos.  

  
 Zet hem vast met de 2 bij de dimmer geleverde schroeven. 

 Klik de afdekplaat weer vast. 
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FUNCTIES 

 
1. DIMMERKNOP: wordt gebruikt om de uitvoer handmatig van 0% tot 100% aan te passen. De plaats van 

de knop is niet relevant als de IR-afstandsbediening wordt gebruikt. 
2. IR-ONTVANGER: ontvangt het IT-licht van de IR-afstandsbediening; dek dit gedeelte niet af. 
3. STROOMAANSLUITING: sluit hier de voeding op aan (12 V of 24 V gelijkspanning; controleer de 

polariteit!). 
4. UITGANG BELASTING: sluit de LED-strip(s) hier op aan (controleer de polariteit!) 
5. PWM-UITGANG: wordt gebruikt om bepaalde dimbare LED-drivers te dienen (zie de aanwijzingen van 

de LED-driver). 
6. AAN-/UITTOETS: gebruikt om de uitgang in/uit te schakelen. 
7. VERTRAGING UIT-TOETS: nadat op deze toets wordt gedrukt, wordt het licht na ± 30 seconden 

zachtjes gedimd. 
8. HELDERHEID ± TOETSEN: Druk op deze toetsen om de helderheid zeer nauwkeurig aan te passen. 
9. DIMMER VOORINSTELLINGEN VANAF DE FABRIEK: selecteer één van de 4 vooraf ingestelde 

dimmerniveaus 25%, 50%, 75% of 100%) 
10. DIMMER VOORINSTELLINGEN VOOR DE GEBRUIKER: deze kunnen op ieder gewenst dimmerniveau 

worden geprogrammeerd: 
Programmering: 

 Stel met de HELDERHEID ± toetsen (5) het gewenst dimmerniveau in.  

 Druk gedurende ongeveer 3 seconden op één van de 4 toetsen VOORINSTELLING GEBRUIKER 
(7): de uitgang knippert kort om aan te geven dat de instelling is opgeslagen. 

Het oproepen van een voorinstelling: 

 Druk gewoon kort op één van de 4 toetsen VOORINSTELLING GEBRUIKER (7). 
11. BATTERIJHOUDER: hierin is een 3 V batterij ondergebracht (type: CR-2025) 
 

SPECIFICATIES 

Dit apparaat is ontstoord. Dit apparaat voldoet aan de eisen van de huidige Europese en nationale richtlijnen. De 
conformiteit werd vastgesteld en de desbetreffende verklaringen en documenten zijn door de fabrikant gedeponeerd. 
 
Stroomaansluiting: 12 V of 24 V gelijkspanning (afhankelijk van de spanning van de LED-strips). 
Uitgangen: 1 kanaals gezamenlijke anode, 80 W bij 12 V gelijkspanning of 160 W bij 24 V gelijkspanning 
Afmetingen (H x B x D): 87 x 87 x 53 mm (inclusief knop en doos voor oppervlaktemontage) 
 87 x 87 x 15 mm (minimale installatiediepte voor verzonken wanddoos) 
Batterij voor de 
IR-afstandsbediening: 

3 V batterij (type: CR-2025) 

Gewicht: 150 g 
Alle informatie is onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving. 

U kunt de nieuwste versie van deze gebruiksaanwijzing downloaden van onze website: www.jb-systems.eu 

 

http://www.jb-systems.eu/
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