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Handleiding
EcoLogic  led-dimmer
Met naloop-, random- en tijdschakelklok/
scènefunctie

freelux.nl

Led-dimmer
Model: LWD250S 
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De LWD250S is een tweedraadsdimmer geschikt voor het dimmen van alle typen dimbare 
ledlampen. Omdat ieder merk en type ledlamp net iets anders werkt kan de dimmer worden 
aangepast voor een optimaal dimresultaat. Een eventueel knipperen van de lamp(en) bij een lage en/
of hoge stand kan worden voorkomen door een minimum en maximum dimlichtniveau in te stellen. 
Deze waarden worden vastgelegd in het geheugen van de dimmer.

Aanvullend op het dimmen van de ledverlichting kan de dimmer ook ingesteld worden met:
1. Een vast dimniveau wanneer dit gewenst is bij het automatisch aandoen. Normaliter begint de 

dimmer bij het aandoen op de laatst gekozen dimstand.

2. Een nalooptijd waarbij na het uitdoen van de dimmer de verlichting nog circa 15 seconden op een 
lager dimniveau blijft branden.

3. Een randomfunctie waarbij de lamp(en) gedurende enige minuten op willekeurige momenten op 
de dag, avond en in de nacht aangaan.

4. Een tijdschakelklokfunctie waarbij de aan- en uittijd worden gekozen op de actuele tijd, oftewel: 
activeer de dimmerinstelling ‘aan’ op het gewenste tijdstip en ‘uit’ op een later gewenst tijdstip. 
De dimmer zal op iedere volgende dag op deze tijdstippen aan- en uitgaan.

De functies kunnen door de gebruiker worden ingesteld na het aansluiten van de dimmer op het 
lichtnet. Het min/max en vaste dimniveau worden op de dimmer ingesteld en opgeslagen in het 
geheugen. Ze blijven bewaard bij een stroomonderbreking. Na het monteren van het afdekmateriaal 
kan met de draaiknop op ieder moment de tijdschakelklok- en randomfunctie worden ingesteld. Bij 
een stroomonderbreking stopt de tijdklok. Deze zal na de hervatting op andere tijden dan ingesteld 
gaan schakelen. Met de draaiknop kan het intervaltijdstip opnieuw worden ingesteld.
 
De LWD250S is beveiligd tegen oververhitting en kortsluiting. Er kan niets fout gaan, het kan enkel 
een beetje warm aanvoelen. Het fase-afsnij-dimprincipe zorgt ervoor dat hinderlijke bromgeluiden 
tot het verleden behoren.

* De maximale belasting is afhankelijk van het aangesloten lamptype. Deel de dimmerstroom 1.1A   
 door de op de lamp(en) vermelde stroom; het quotiënt is het maximale aantal aan te sluiten lampen/ 
 armaturen.

BELANGRIJK!
• Werk veilig! Zorg ervoor dat bij het monteren van de dimmer de elektrische installatie 

spanningsloos is gemaakt in de meterkast.

• De LWD250S is niet geschikt voor laagspanning halogeenlampen met een ijzerkern 
transformator. De aansluiting op een dergelijke transformator zal tot onherstelbare 
schade leiden.

• Volg de instructies voor montage en gebruik op.

INTRODUCTIE
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1. Schakel de betreffende aansluitgroep uit in de meterkast.

2. Controleer met een meter of spanningschroevendraaier of er geen spanning op de draden staat.

3. Strip de isolatie van de bruine (fase)draad en zwarte (lamp)draad over ongeveer 5 mm en sluit 
deze aan op de dimmer zoals in de tekening aangegeven.

4. Schroef de dimmer vast in de muurdoos.

5. Plaats de afdekkap en draai de moer aan.

6. Herstel daarna de spanning in de meterkast. De dimmer is nu gereed voor gebruik.

Schema met wisselschakelaar tussen dimmer en lamp

Schema 2-draads

Schema met dimmer tussen wisselschakelaar en lamp
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INSTELLEN

Instellen van het min/max dimniveau
1. Neem een ballpoint en druk gedurende enkele seconden op de schakelaar in het rechtergaatje 

totdat de groene led achter het linkergaatje knippert.

2. Druk 2x kort achter elkaar op de as van de draaiknop. De eventuele min/max waarden zijn nu 
gewist. Controle: De groene led knippert in een ritme van 2x.

3. Kies met de draaiknop-as een minimumstand. Zet deze iets hoger vanwege toleranties in de 
lamp bij warm worden.

4. Druk nu 3x kort achter elkaar op de as van de draaiknop. De ingestelde minimale waarde is 
opgeslagen in het geheugen. Controle: De groene led knippert in een ritme van 3x.

5. Kies met de draaiknop-as een maximumstand. Zet deze iets lager vanwege toleranties in de lamp 
bij warm worden.

6. Druk 4x kort achter elkaar op de as van de draaiknop. De ingestelde maximale waarde is 
opgeslagen in het geheugen. Controle: De groene led knippert in een ritme van 4x.

7. Sluit het instellen af door de schakelaar in het rechtergaatje gedurende enige seconden met de 
ballpoint in te drukken. Controle: De groene led is gedoofd.  

 
Opmerking: Wanneer na 1 minuut het instellen niet is afgesloten, stopt dit proces automatisch.

(De)activeren van de nalooptijd
1. Neem een ballpoint en druk gedurende enkele seconden op de schakelaar in het rechtergaatje 

totdat de groene led achter het linkergaatje knippert.

2. Activeren: Druk 5x kort achter elkaar op de as van de draaiknop. De nalooptijd is nu actief. 
Controle: De groene led knippert in een ritme van 5x.

3. Deactiveren: Druk 6x kort achter elkaar op de as van de draaiknop. De nalooptijd is nu 
gedeactiveerd. Controle: De groene led knippert in een ritme van 6x.

4. Sluit het instellen af door de schakelaar in het rechtergaatje gedurende enige seconden met de 
ballpoint in te drukken. Controle: De groene led is gedoofd.

 

Begin met het instellen van een minimale 
dimwaarde zoals hieronder aangegeven. 
Desgewenst kan, wanneer de ledlamp ook bij 
maximaal dimmen knippert, deze stand lager 
worden ingesteld. 

Let op! Gebruik bij het instellen bij voorkeur een 
ballpoint en geen metalen pennetje zoals een 
paperclip.
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(De)activeren van een vast dimniveau bij het aandoen
1. Neem een ballpoint en druk gedurende enkele seconden op de schakelaar in het rechtergaatje 

totdat de groene led achter het linkergaatje knippert.

2. Activeren: Druk 7x kort achter elkaar op de as van de draaiknop. Het vaste dimniveau is nu actief. 
Controle: De groene led knippert in een ritme van 7x.

3. Deactiveren: Druk 8x kort achter elkaar op de as van de draaiknop. Het vaste dimniveau is nu 
gedeactiveerd. Controle: De groene led knippert in een ritme van 8x.

4. Sluit het instellen af door de schakelaar in het rechtergaatje gedurende enige seconden met de 
ballpoint in te drukken. Controle: De groene led is gedoofd.

INSTELLEN
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AFWERKING & GEBRUIK

Afwerking 
Geschikt voor centraalplaatjes en afdekramen van vele merken zoals:

Gebruik 
Voor het aandoen kan kortstondig op de draaiknop worden gedrukt of aan de knop worden gedraaid. 
Druk kort voor ‘uit’.

JUNG/GIRA 
uitsparingen

PEHA 
uitsparingen

NIKO 
uitsparingen
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INSTELLEN TIJDENS GEBRUIK

Tijdschakelklok/scènefunctie (instellen kan altijd na compleet gemonteerd afdekmateriaal)
1. Druk gedurende meerdere seconden op de draaiknop totdat de lamp gaat knipperen.

2. Wis de aan- en uit-tijd: Druk 2x kort op de draaiknop. De lamp gaat nu aan en uit in het ritme van 
2x aan-uit als bevestiging dat de tijden zijn gewist uit het geheugen.

3. Aan-tijd activeren: Druk 3x kort op de draaiknop. De lamp gaat nu aan en uit in het ritme van 3x 
aan-uit als bevestiging dat de tijd is opgeslagen in het geheugen.

4. Uit-tijd activeren: Druk 4x kort op de draaiknop. De lamp gaat nu aan en uit in het ritme van 4x 
aan-uit als bevestiging dat de tijd is opgeslagen in het geheugen. Opmerking: Het uit-tijdstip 
moet later ingesteld worden dan het aan-tijdstip.

5. Sluit het instellen af met het gedurende enige seconden indrukken van de draaiknopschakelaar 
totdat de lamp reageert.

(De)activeren van de randomfunctie (instellen kan altijd na compleet gemonteerd afdekmateriaal)
1. Druk gedurende meerdere seconden op de draaiknop totdat de lamp gaat knipperen.

2. Activeren: Druk 5x kort achter elkaar op de as van de draaiknop. De randomfunctie is nu actief. 
Controle: De lamp knippert in een ritme van 5x. 

3. Deactiveren: Druk 6x kort achter elkaar op de as van de draaiknop. Het vaste dimniveau is nu 
gedeactiveerd. Controle: De lamp knippert in een ritme van 6x.

4. Sluit het instellen af met het gedurende enige seconden indrukken van de draaiknopschakelaar 
totdat de lamp reageert. 
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VERKORTE INSTRUCTIE

Stel deze parameters in met de draai-as en drukknop  (rechtergat) 

Volgorde min./max. Indrukken Groene led
1. Programmeermode                          met ballpoint (continu/knipperen)
2. Draai naar min of max  (lang/kort)   
3. Druk 3 (min.) of 4 keer (max.)

Programmeermode  ~ 5 sec  continu

Min/max reset 2x 2x

Min instelling via draaias 3x 3x

Max instelling via draaias 4x 4x

Nalooptijd activeren 5x 5x

Nalooptijd deactiveren 6x 6x

Vast dimniveau activeren 7x 7x

Vast dimniveau deactiveren 8x 8x

Afsluiten programmeermode ~ 5 sec  uit
  

Stel deze parameters in met de dimmerknop 

Stel de aan- en uittijd in op  Indrukken Lamp(en)
het gewenste moment  draaiknop  (continu/knipperen)
  (lang/kort)
  

Programmeermode  ~ 5 sec  continu

Tijdschakelaar aan/uit-tijd reset 2x 2x

Tijdschakelaar aan-tijd 3x 3x

Tijdschakelaar uit-tijd 4x 4x

Random schakelen activeren 5x 5x

Random schakelen deactiveren 6x 6x

Afsluiten programmeermode ~ 5 sec  uit
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Nominale spanning    230-240VAC

Netfrequentie    50Hz

Vermogensverlies    Ca. 0,7 W

Omgevingstemperatuur    −0 ... +35 °C

Belasting bij 25 °C

    Gloeilampen    1 ... 250 W

    HV-halogeenlampen    1 ... 250 W

    HV-ledlampen dimbaar    1 ... 250 W/VA

    Elektronische leddrivers met LV-LED   1 ... 250 W/VA

Bij dimbare HV-ledlampen en elektronische trafo’s met LV-led is het max. aansluitvermogen 
afhankelijk van de lamp P(ower) F(actor). Bij PF ~ 1 komt dit overeen met 250W, bij een lagere PF 
moet 250VA worden aangehouden. Niet-dimbare ledlampen hebben meestal een PF ~ 0,6 waardoor 
het te schakelen vermogen beperkt is tot 150W of zelfs lager.

    Ohms-capacitief    1 ... 250 W/VA

    Ohms en HV-led    1 ... 250 W/VA

    Ohms en spaarlampen    1 ... 90 W/VA

    Capacitief-inductief    Niet toegestaan

    Inductieve trafo’s met LV-led   Niet toegestaan

    Inductieve trafo’s    Niet toegestaan

    Ohms-inductief    Niet toegestaan

Vermogensuitbreiders    Geen

Aansluiting     Schroefklem

Massief     1 x 0,75 ... 2,5 mm²

Soepel zonder adereindhuls    Niet toegestaan

Soepel met US verdichte aders   1 x 0,75 ... 2,5 mm²

Soepel met adereindhuls 12mm   1 x 0,75 ... 2,5 mm²

Totale lengte kabel wisselschakelaar tot dimmer  Max. 30 m

LWD250S

TECHNISCHE GEGEVENS 
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CONFORMITEIT & GARANTIE

Garantie
Op de dimmer wordt garantie gegeven voor de duur van 2 jaar na aankoop. De dimmer mag geen 
mechanische beschadigingen vertonen noch sporen van oneigenlijk gebruik waardoor de goede 
werking niet gegarandeerd is. Voor de garantieclaim is een kopie van de aankoopbon vereist. 

Producent: Freelux B.V., Oudeweg 43, 9364 PR  Nuis, The Netherlands 

Conformiteit
De Freelux WIIS Base Elements voldoen aan de CE-normen volgens Directive 2014/30/EU en 
2014/35/EU voor elektrische veiligheid en elektromagnetische storing:

• EN60669-2

• EN55015 + EN61000 + EN61547 + EN62493

• RoHS

• REACH

• EuP


