
Regolatore elettronico rotativo per carichi resistivi
Rotating electronic regulator for resistive loads

Электронный поворотный регулятор для резистивных нагрузок

Электрондық реттегішті кедергілі токтар үшін бұрау

Паваротны электронны рэгулятар для рэзістыўных нагрузак

n° 1 mod.

Resistivo 100/500W

100/500W Resistive - 100/500 Вт Резистивная - 100/500 Вт кедергілі - Рэзістыўны на 100/500 Вт 
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L’eventuale lieve ronzio che scaturisce dal regolatore è dovuto alla presenza del particolare filtro LC previsto dalla normativa per la soppressione dei radiodisturbi.

The possible mild buzz coming out of the regulator is due to the presence of the special LC filter specified by the legislation for the suppression of radio interference.

Слабое жужжание, которое может издаваться регулятором, связано с наличием в устройстве специального LC-фильтра для подавления радиопомех, устанавливаемого

согласно требованиям законодательства.

Реттегіштен шығатын аздаған дыбыс радиотолқын кедергісін басу үшін заңмен бекітілген LC сүзгісінің жұмысынан шығады.

Магчымы ціхі гук, які падае рэгулятар, выкліканы прысутнасцю спецыяльнага фільтру нізкага току, вызначага заканадаўчымі патрабаваннямі падаўлення радыёпамех.

Schema di collegamento - Wiring diagram - Схема подключения - Сымдар схемасы - Схема праводкі 

GW 20 802

GW 21 802

Il collegamento deve avvenire in associazione a un portafusibile (es. GW2x401) con fusibile rapido ad alto potere di interruzione tipo F2,5AH 250 Vac come risulta dagli schemi.

The connection should be made together with a fuse carrier (eg. GW2x401) with a quick-acting fuse with high breaking capacity type F2.5AH 250 Vac as shown in the diagrams.

Устройство должно подключаться совместно с держателем предохранителя (например, GW2x401), оснащенным быстродействующим предохранителем с высокой отключающей

способностью типа F2.5AH ~250 В, как показано на схемах.

Байланысты схемада көрсетілген F0.8AH 250 Vac түріндегі ажырату мүмкіндігі бар жылдам әрекет ету сақтандырғышы бар сақтандырғыш ұстағышпен бірге жасау керек

(мысалы: GW2x401).

Злучэнне трэба выконваць разам з гняздом для засцерагальніка (напр. GW2x401) з засцерагальнікам хуткага дзеяння і высокай магутнасці тыпу F2,5 А/г 250 В перам.току, як

адлюстравана на схемах.

Il regolatore non è provvisto di interruzione meccanica nel circuito principale e non fornisce quindi separazione

galvanica. Il circuito sul lato carico deve essere considerato sempre in tensione.

The regulator does not have a mechanical circuit breaker in the main circuit and so is not galvanically separated. The

circuit load should be considered always under voltage.

Регулятор не имеет механического разъединителя главной цепи, и поэтому не обеспечивает гальванической

развязки. Цепь нагрузки должна рассматриваться как цепь, находящаяся все время под напряжением.

Негізгі жүйедегі реттегіште механикалық ток ажыратқыш жоқ, сондықтан олар гальваникалық түрде

бөлінбейді. Жүйедегі токта әрқашан кернеу бар екенін ескеру керек.

Рэгулятар не мае механічнага размыкальніка ў асноўнай схеме і таму гальванічна не аддзелены. Лічыцца, што

нагрузка на схему заўсёды застаецца пад напружаннем.
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Attenzione ! La sicurezza dell'apparecchio è garantita solo attenendosi alle istruzioni qui
riportate. Pertanto è necessario leggerle e conservarle.
I prodotti della gamma System devono essere installati conformemente a quanto previsto dalla
norma CEI 64-8 per gli apparecchi per uso domestico e similare, in ambienti non polverosi ed
ove non sia necessaria una protezione speciale contro la penetrazione di acqua.
L'organizzazione di vendita GEWISS é a disposizione per chiarimenti e informazioni tecniche.

Warning ! The safety of this appliance is only guaranteed if all the instructions given here are
followed scrupulously. These should be read thoroughly and kept in a safe place. System
product series can be installed in compliance with the requirements of HD 384 / IEC364
standards covering equipment for domestic and similar uses in a dust-free environment and
where no special protection against the penetration of water is required. 
The GEWISS sales organization is ready to provide full explanations and technical data on
request.

Внимание! Безопасность изделия гарантируется только при условии тщательного
соблюдения настоящей инструкции. Внимательно прочтите и сохраните инструкцию.
Изделия серии Chorus должны устанавливаться в соответствии с требованиями
стандартов HD 384 / IEC364, касающихся электроустановок жилых и общественных
зданий, не предполагающих наличия запыленной среды и необходимости в специальных
мерах по защите от влаги. 
За дополнительными разъяснениями и технической информацией обращайтесь в
организации по сбыту GEWISS.

Ескерту! Осы құрылғының қауіпсіздігіне тек осы жерде берілген нұсқаулардың
барлығы бұлжытпай орындалғанда ғана кепілдік беріледі. Оларды мұқият оқып шығу
және үнемі қол астында болатындай жерге сақтау керек. Chorus өнімінің серияларын

тұрмыстық және сол сияқты құрылғыларды шаңсыз орталарда және су кіруден
сақтаудың ерекше шараларын орындаудың қажеті жоқ жерлерде қолдануға қатысты
HD 384 / IEC364 стандарттарына сай орнатуға болады. 
GEWISS сауда ұйымы сұралған жағдайда толық түсіндірмемен және техникалық
деректермен қамтамасыз етуге дайын.

Увага! Бяспека гэтага прыстасавання гарантуецца толькі ў выпадку строгага выканання
ўсіх прыведзеных інструкцый. Іх трэба ўважліва прачытаць і захоўваць у бяспечным
месцы. Прадукты праграмы Chorus можна ўсталёўваць у адпаведнасці з патрабаваннямі
стандартаў HD 384 / IEC364, якія датычацца абсталявання для бытавога і падобнага
выкарыстання ў асяроддзі без пылі і калі не патрабуецца спецыяльнай абароны ад
пранікнення вады. 
Арганізацыя продажаў GEWISS гатова даць поўныя тлумачэнні і тэхнічныя дадзеныя па
патрабаванні.

Da utilizzare in luoghi asciutti e non polverosi ad una temperatura compresa tra 0 °C e +35 °C.

It should be used in dry, dust-free places at a temperature between 0 °C and +35 °C.

Изделие должно эксплуатироваться в сухих незапыленных помещениях при температуре от 0°C до +35°C.

Ол құрғаз, шаңсыз орындарда 0 °C және +35 °C аралығындағы температурада пайдаланылуы керек.

Яго трэба выкарыстоўваць у сухіх месцах без пылі пры тэмпературы ад 0°C да +35°C.

I conduttori devono essere spinti a fondo scatola come illustrato.

Evitare che i conduttori presenti nella scatola vengano a contatto con le pareti del dimmer.

The conductors should be pushed down to the bottom of the box, as shown.

Do not let the conductors in the box contact the walls of the regulator.

Провода должны быть смещены к задней стенке коробки, как показано на рисунке.

Находящиеся в коробке провода не должны касаться корпуса регулятора.

Өткізгіштер қораптың түбіне дейін суретте көрсетілгендей басылған болуы керек.

Қораптағы сымдардың реттегіш қабырғасына тиюіне жол бермеңіз.

Праваднікі трэба ўціснуць уніз каробкі, ак адлюстравана.

Не давайце праваднікам у каробцы сутыкацца са сценкамі рэгулятара.

Max n.1 regolatore per scatola tonda/quadra. Max n.2 regolatori per scatola rettangolare; nel caso di installazione di 2 regolatori nella stessa scatola, i carichi massimi

comandabili da ciascun regolatore devono essere ridotti del 50%. Non è permessa l’installazione di più prodotti affiancati all’interno dello stesso contenitore: è necessario

inserire un modulo copriforo tra due apparecchi elettronici.

Max n.1 regulator in the same round/square box. Max n.2 regulators in the same rectangular box; For installations with 2 regulators in the same box, the maximum loads controllable by each

regulator should be reduced by 50%. The side-by-side installation of several products in a single box is not permitted: insert a blanking module between two electronic devices.

Устанавливайте не более 1 регулятора на круглую/квадратную коробку и не более 2 регуляторов на прямоугольную коробку. При установке 2 регуляторов в одной коробке

максимальная нагрузка, управляемая каждым из регуляторов, должна быть снижена на 50%. Установка нескольких изделий в одной коробке вплотную друг к другу не допускается:

разместите модульную заглушку между двумя электронными устройствами.

Бір дөңгелек/шаршы қораптағы ең көп n.1 реттегіші. Бір реттегіш қораптағы ең көп n.2 реттегіші. Бір қорапқа 2 реттегіш салып орнату үшін, әрбір реттегішпен басқаруға

болатын ең жоғарғы қуатты 50%-ға азайтуға болады. Бірнеше өнімді бірінен соң бірін орнатуға рұқсат етілмейді: екі электрондық құрылғының арасына бос орын қалдыру

модулін енгізіңіз.

Макс.1 рэгулятар у той жа круглай/квадратнай каробцы. Макс.2 рэгулятары ў той жа прамавугольнай каробцы; Для ўсталёвак з 2 рэгулятарамі ў адной і той жа каробцы

максімальныя нагрузкі, якія кантралююцца кожным рэгулятарам, трэба скараціць на 50%. Усталёўка некалькіх прадуктаў побач у адной каробцы не дапускаецца: устаўляйце

заглушку паміж дзвюмя электроннымі прыладамі.

Installazione - Installation - Установка - Орнату - Усталёўка 

Non installare termostati o cronotermostati a fianco del dimmer

Do not install the regulator near thermostats or chronothermostats

Не устанавливайте регулятор рядом с термостатом или хронотермостатом.

Реттегішті термостаттардың немесе хронотермостаттардың қасына орнатпаңыз

Не ўсталёўвайце рэгулятар каля тэрмастатаў ці хронатэрмастатаў
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+39 035 946 111
8.30 - 12.30 / 14.00 - 18.00

lunedì ÷ venerdì  -  monday ÷ friday
+39 035 946 260 sat@gewiss.com
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