
Z-wave dimmer schakelaar
Handmatige instructie

SKU:ID-EU20FW10

metalen plaat Adapter van 6 mm

product beschrijving

muurplaat

Knop Middelste frame Buiten frame

dimmer knop

sluitring en moer



Belangrijk: 
lees alle instructies voorafgaand aan de introductie van de installatiefunctie

Toets “Reset”: voor 
netwerkkoppeling, touchlink, 
fabrieksreset van de dimmer.

"Indicator": toont 
een andere kleur bij een 
andere instelling.

Schakelaar "Min Set": 
om een   minimaal dimniveau 
in te stellen.

220-240V AC-uitgang AC 220-240V voedingsingang

Optioneel: 
om een   extra drukknop aan te sluiten.

Productgegevens
lnput Voltage Uitgangsspanning Uitgangsstroom Maat (LxBxH)

Laad symbool Type belasting

Dimbare LED-lampen

Dimbare LED-drivers

Lichtgevende verlichting,
HV-halogeenlampen

Laagspanningshalogeenverlichting 
met elektronische transformatoren

Maximale lading Opmerkingen

compatibele belastingstypes

Vanwege de verscheidenheid aan LED-lampontwerpen is 
het maximale aantal LED-lampen verder afhankelijk van 
het resultaat van de arbeidsfactor bij aansluiting op een 
dimmer.

Het maximaal toegestane aantal drivers is 200 W gedeeld 
door het nominale vermogen van de driver.

Veiligheidswaarschuwingen

NIET installeren terwijl het apparaat onder spanning staat.
Stel het apparaat NIET bloot aan vocht.
Open de dimmer NIET in het geval van beschadigingen die niet meer gerepareerd zijn.

Bedrading verbinding

Eenrichtingsbedrading

Meerweg master & slave bedradingsaansluiting
Eenmaal verbonden met een drukschakelaar, klikt u op de 
drukschakelaar om AAN / UIT te schakelen, houdt u deze 
ingedrukt om de lichtintensiteit te verhogen / verlagen
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Dimensie

Productomschrijving
De dimmercontroller is een schakelaar met meerdere niveaus, gebaseerd op de Z-wave 
verbeterde 232 slave-bibliotheek van V6.81.03, en het kan eenvoudig worden 
geconfigureerd, bediend en kan traditionele LED-dimbare verlichting intelligente controle 
geven.
Deze Dimmer geïntegreerde Z-wave communicatiemodule om verbinding te maken met de 
Z-wave gateway.
De dimmercontroller kan worden opgenomen en bediend in elk Z-wave-netwerk met 
andere Z-wave-gecertificeerde apparaten van andere fabrikanten. Alle knooppunten die 
niet op batterijen werken binnen het netwerk zullen als repeaters fungeren, ongeacht de 
leverancier, om de betrouwbaarheid van het netwerk te vergroten. 
Ondertussen is deze controller een Z-wave Plus-product (S0, S2) dat beveiliging mogelijk 
maakt en in staat is om versleutelde Z-wave plus te gebruiken berichten om te 
communiceren met andere Z-wave Plus-producten die beveiliging inschakelen, wat 
betekent dat een controller met beveiliging nodig is om volledig te profiteren van alle 
functionaliteit. 
lt ondersteunt ook de OVER THE AIR (OTA) -functie voor de firmware-upgrade van het 
product.
Als de dimmercontroller een beveiligingsapparaat moet zijn dat een beveiligd / gecodeerd 
bericht gebruikt om te communiceren in een z-wave-netwerk, dan is een beveiligde 
Z-wave-controller nodig.
OPGELET:Voorafgaand aan de montage van het product moet het spanningsnet worden 
                  uitgeschakeld en beveiligd tegen herschakelen.
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Slimme start-opname
Smart Start-compatibele producten kunnen worden toegevoegd aan een Z-wave-netwerk 
door de op het product aanwezige z-wave QR-code te scannen met een controller die Smart 
Start-opname biedt Geen verdere actie vereist en het Smart Start-product wordt 
automatisch binnen 10 minuten toegevoegd worden ingeschakeld in de netwerkomgeving.
1.Voeg de dimmercontroller DSK toe aan de Smart Start Provisioning-lijst van de primaire 
controller (als uw controller Smart Start-opname niet ondersteunt, ga dan handmatig verder)
2. Voedingscyclus eenmaal voor dimmercontroller en de dimmercontroller stuurt het frame 
"Explorer Auto Inclusion" om Smart Start Inclusion te starten.



3. wacht even, de dimmer controller moet aan de controller worden toegevoegd.
Opmerking: De dimmercontroller start SmartStart-opname wanneer deze wordt verwijderd 
uit een Z-wave-netwerk.
De dimmer heeft een DSK-string, u kunt de eerste vijf cijfers intoetsen om de smart 
start-processor te verhogen en de QR-code te scannen. De QR-code vind je op de 
dimmercontroller of in de doos.
Bijv .: 65286-19008-32952-20593-44872-18102-41266-46651

Opname (toevoegen aan een Z-Wave-netwerk)

Uitsluiting (verwijderen uit een Z-Wave-netwerk)

1. zet de primaire controller / gateway in de inclusiemodus (raadpleeg de handleiding van uw 
primaire controllers voor informatie over hoe u uw controller in inclusie kunt veranderen).
2.Schakel de dimmer voor in de muur in.
3. drievoudig Druk op de resetknop op de dimmer, het zet de dimmer in de inclusiemodus. 
Het paarse indicatielampje blijft 10 seconden branden om aan te geven dat het succesvol is 
opgenomen.

Er zijn twee uitsluitingsmethoden:
methode 1: Uitsluiting van de primaire controller / gateway als volgt:
1. zet de primaire controller / gateway in de uitsluitingsmodus (raadpleeg de handleiding 
van uw primaire controllers voor informatie over het instellen van uw controller op 
uitsluiting).
2.Druk driemaal op de resetknop, de dimmer wordt in de uitsluitingsmodus gezet en wacht 
op uitsluiting, waarna de dimmer wordt uitgesloten van het netwerk.
Methode 2: De dimmer terugzetten op de fabrieksinstellingen zal de dimmer dwingen om 
van een netwerk te worden uitgesloten. (Raadpleeg het gedeelte "Fabrieksinstellingen" van 
deze handleiding)

Opmerking: fabrieksreset wordt niet aanbevolen voor uitsluiting, gebruik deze procedure 
alleen als de primaire controller / gateway ontbreekt of anderszins onbruikbaar is.

Fabrieksinstellingen
Houd de resetknop langer dan 5 seconden ingedrukt, de dimmer wordt gereset naar de 
fabrieksinstellingen.

Vereniging
Z-Wave-apparaten besturen andere Z-Wave-apparaten. De relatie tussen een apparaat dat 
een ander apparaat bestuurt, wordt associatie genoemd. Om een   ander apparaat te kunnen 
besturen, moet het besturingsapparaat een lijst bijhouden met apparaten die 
besturingsopdrachten zullen ontvangen. Deze lijsten worden associatiegroepen genoemd.

De ASSIC van Lifeline: 4C 69 66 65 6C 69 6E 65
1. wanneer u de “Reset” -knop gedurende 5 seconden ingedrukt houdt om de dimmer te resetten, zend “Device Reset Local 
Notification CC” naar de geassocieerde apparaten van deze groep om informatie over het terugzetten van de 
fabrieksinstellingen te rapporteren.
2. Wanneer de laadstatus verandert, stuur dan “Switch Multilevel Report CC” naar de aangesloten apparaten van deze groep.

Basisset: 42 61 73 69 63 20 53 65 74
1. Druk kort op de knop om de dimmer aan te zetten. Stuurt de basisset (OXFF) naar de bijbehorende apparaten.
2. Druk kort op de knop om de dimmer uit te schakelen. Stuurt de basisset (0X00) naar de bijbehorende apparaten.

Schakelaar Multilevel: 53 77 69 74 63 68 20 4D 75 6C 74 69 6C 65 76 65 6C
1. 'Draai de knop naar links' stuurt Switch Multilevel Set (om gekoppelde apparaten gesynchroniseerd te houden met dit 
apparaat) naar gekoppelde apparaten.
2. 'Draai de knop naar rechts' Stuurt Switch Multilevel Set (om gekoppelde apparaten gesynchroniseerd te houden met dit 
apparaat) naar gekoppelde apparaten.

Externe knop: 45 78 74 65 72 6E 61 6C 20 42 75 74 74 6F 6E
1. externe knop vasthouden verzenden schakelaar multilevel startniveau wijzigen (omschakeling dimmer omhoog / 
omlaag)
2.Externe knopontgrendeling verzenden Switch Multilevel Stop Level Change.

Association  Groups Group Name Max Nodes Description

Group 1

Group 2

Group 3

Group 4 External Button

Switch Multilevel

Basic Set

Lifeline

Technische datum

Koppelingen in- en uitschakelen:
(Opmerking: alle koppelingsinformatie wordt automatisch gewist zodra de dimmer is uitgesloten van een netwerk.)
Stel de associatie in door de primaire controller / gateway te bedienen om pakketten naar de dimmer te verzenden: 
de primaire controller / gateway verzendt pakketten naar de dimmer met behulp van "Command Class ASSOCIATION"

Draadloos bereik

SDK

Explorer Frame-ondersteuning

Soort apparaat

Generieke apparaatklasse

Specifieke apparaatklasse

Roltype

Routing

tot 100 m buiten, gemiddeld tot 40 m binnen gebouwen

6.81.03

Ja

Licht dimmer schakelaar

GENERIC_TYPE_SWITCH_MULTILEVEL

SPECIFIC_TYPE_POWER_SWITCH_MULTILEVEL

Always On Slave (AOS)

Ja



Node Security Command Supported Report
COMMAND_CLASS_ZWACEPLUS_INFO

COMMAND_CLASS_TRANSPORT_SERVICE

COMMAND_CLASS_SECURITYC

COMMAND_CLASS_SECURITY
COMMAND_CLASS_SUPERVISION

COMMAND_CLASS_MANUFACTURER_SPECIFIC

COMMAND_CLASS_VERSION

COMMAND_CLASS_SWITCH_MULTILEVEL

COMMAND_CLASS_METER
COMMAND_CLASS_CONFIGURATION

COMMAND_CLASS_AsSOCIATION_GRP_INFO
COMMAND_CLASS_ASDOCIATION

COMMAND_CLASS_FIRMWARE_UPDATE_MD
COMMAND_CLASS_POWERLEVEL

COMMAND_CLASS_DEVICE_RESET_LOCAL

V2

V2

V2

V2

V2

V2

V4

V4

V3

V3

V1

V1

V1
V1

V1

De functie van de Dimmer als beveiligings- en niet-beveiligingsapparaat is identiek.
Wanneer een knooppunt deel uitmaakt van een SO- of S2 Z-wave-netwerk, ondersteunt het 
knooppunt de niet-geverifieerde klasse SO of S2,
S2 geauthenticeerd en dat geldt ook voor de ondersteunde CC's.

ONDERSTEUNDE COMMANDO KLASSE Indicator

Configuratie Command Class

State After Power Restored: De staat waarin de schakelaar moet terugkeren naar zodra de stroom is hersteld 
na stroomuitval.
0 - uit               1 - aan                  2 - Keert terug naar niveau vóór stroomuitval
Melding bij wijziging van de belastingstatus: de dimmer stuurt een melding naar het bijbehorende 
apparaat (groepslevenslijn) wanneer de status van de dimmerbelasting wordt gewijzigd.
0 - De functie is uitgeschakeld.             1 - Send Switch Multilevel Report.
Standaard dimsnelheid, eenheid is seconde Geldige waarde: 0-100
0 - onmiddellijk.                  1 - Snel.        ...     100 - Langzaam.
Schakel de externe schakelaar in of uit om het netwerk te koppelen.
0 - Uitschakelen.                1 - Inschakelen.
Dimmen manier instellen
0- Lineair dimmen.              1- Logaritmisch dimmen
De standaardhelderheid instellen wanneer de dimmer wordt ingeschakeld vanuit de status Uit. 
Instelling van 0 betekent dat de dimmer parameter 1 gebruikt.
Geldige waarde: 0-99

Vertragingstijd instellen wanneer de belasting wordt uitgeschakeld, de eenheid is tweede.
Geldige waarde: 0-60

Parameter Size Description Default Value

Klantenservice

Ontworpen door:
Gemaakt door :

Contactgegevens :


