
MWMR-251
RASIAHIMMENNIN

Sisäänrakennettu himmennin kiinteään asennukseen. Pieni 
ja kompakti, jossa palautusjousisen katkaisimen (230 V) 
tulo. Säädettävissä etureunaohjatun vaihehimmennyksen 
ja takareunaohjatun vaihehimmennyksen välillä sekä alin 
himmennystaso. Vastaanotin tarvitsee sekä vaiheen että nollan.    

TURVALLISUUS  
Lue ensin kaikki ohjeet läpi. Kysy tarvittaessa neuvoa 
asiantuntijalta. Nexaa ei voida pitää vastuullisena, jos tuotetta 
käytetään muuhun kuin sille suunniteltuun tarkoitukseen tai jos 
ohjeita ei noudateta.

Älä koskaan liitä lamppuja tai varusteita, jotka ylittävät 
vastaanottimen ilmoitetun maksimikuorman, sillä muutoin 
seurauksena voi olla vika, oikosulku tai tulipalo.

Älä yritä korjata tuotetta. Tuotteessa ei ole korjattavia osia.

ASENNUS Varmista, että johdot ovat jännitteettömät 
kytkemällä virta pois päältä sähkökeskuksesta.

Kytke vaihe L:ään, kuorma/sytytyslanka L  :ään ja nollajohdin 
N:ään, ks. myös kytkentäkaavio.

OHJELMOINTI 
1. Kytke MWMR-251:een jännite.
2. Paina ohjelmointipainiketta. LED alkaa vilkkua.
3. Paina valitun kanavan Päälle-painiketta System Nexa 

-kauko-ohjaimesta 12 sekunnin kuluessa.

OHJELMOINNIN VAHVISTUS  
Vastaanottimen LED vilkkuu nopeasti.

MUISTIPAIKAN TYHJENNYS  
1. Kytke MWMR-251:een jännite.
2. Paina ohjelmointipainiketta. LED alkaa vilkkua.
3. Paina valitun kanavan Pois-painiketta System Nexa -kauko-
ohjaimesta 12 sekunnin kuluessa.

TYHJENNYKSEN VAHVISTUS 
Vastaanottimen LED vilkkuu nopeasti.

KAIKKIEN MUISTIPAIKKOJEN TYHJENNYS
1. Kytke MWMR-251:een jännite.
2. Paina ohjelmointipainiketta ja pidä se painettuna kuuden 

sekunnin ajan. LED alkaa vilkkua.
3. Vapauta ohjelmointipainike ja paina sitä sitten uudelleen 

lyhyesti. Kaikki muistipaikat on nyt tyhjennetty.

MUISTI
Jokaisessa MWMR-25-vastaanottimessa on 32 muistipaikkaa.

Viimeisen muistipaikan, paikan 32, ollessa täynnä kirjoitetaan 
ohjelmoinnin yhteydessä paikan 1 päälle.

HIMMENNINASETUKSET 
MYCR-250:ssä on toimitettaessa etureunaohjattu 
vaihehimmennys. Haluttaessa se voidaan muuttaa 
takareunaohjatuksi vaihehimmennykseksi.

Sopivan asetuksen valinta riippuu liitettävän kuorman tyypistä, 
ks. jäljempänä oleva taulukko.

Jos olet epävarma kuorman tyypistä, ota yhteyttä laitteen/
lampun ostopaikkaan.

SUOMI

TEKNISET TIEDOT

Vaatimustenmukaisuusvakuutus on nähtävillä osoitteessa www.nexa.se.

TÄLLÄ TUOTTEELLA ON SMART MODE -TUKI.  
Laitteisiin, joissa on Smart Mode -tuki, voidaan tallentaa 
enintään kolme erilaista suosikkitilannetta, jotka voidaan 
aktivoida helposti Nexa Smart Mode -lähettimellä.

ETUREUNAHIMMENNYKSEN ASETTAMINEN 
1. Kierrä asetusväännintä vastapäivään ääriasentoon R, L, C. 

LED välähtää yhden kerran.
2. Säädä alin himmennystaso kiertämällä asetusväännintä 

hitaasti myötäpäivään.

TAKAREUNAHIMMENNYKSEN ASETTAMINEN 
1. Kierrä asetusväännintä myötäpäivään ääriasentoon RC. LED 

välähtää yhden kerran.
2. Säädä alin himmennystaso kiertämällä asetusväännintä 

hitaasti vastapäivään.

EI HIMMENNYSTÄ, AINOASTAAN PÄÄLLE/POIS-TOIMINTO  
1. Kierrä asetussäädin tilaan ”Päälle/Pois”. LED vilkkuu 

nopeasti, ja liitetty lamppu himmenee maksimitasoon 
saakka.

OHJAUS 
Vastaanotinta voidaan ohjata monella tavalla:
1. Ohjelmoidulla System Nexan kauko-ohjaimella
2. Muilla ohjelmoiduilla System Nexan lähettimillä
3. Palautusjousisella katkaisimella
4. Nexa Bridgen kanssa

VASTAANOTTIMEN OHJAAMINEN PALAUTUSJOUSISELLA 
KATKAISIMELLA
Kun palautusjousista katkaisinta painetaan lyhyesti, liitetty 
kuorma syttyy tai sammuu. Lisää tai vähennä himmennystä 
painamalla palautusjousista katkaisinta ja pitämällä se 
painettuna.

MWMR-251

Virtalähde 220-240 V~50 Hz

Maksimikuorma 20–250 W R/RC / 40–250 W RL 

LEDin maksimikuorma 3–120 W LED

Taajuus  System Nexa (433,92 MHz)

Kantama jopa 30 m

Muistipaikkoja  32

Virrankulutus < 1 W (standby)

IP-luokitus Sisäkäyttö

Mitat, L x K x S 40 x 45 x 15 mm

Kuorma  Asetus   

Halogeeni- ja 
hehkulamput

Takareunaohjattu 25-250W /220-240V W RL 

Elektroniset muuntajat Takareunaohjattu 20-250W / 220-240V

Himmennettävät LED- ja 
energiansäästölamput

Takareunaohjattu 3-120W / 220-240V

Perinteiset muuntajat Etureunaohjattu 40-250W / 220-240V

N N

N

L S

S =

=
=

=L L

L

N

N
L

N L S L

Ohjelmointipainike

LED-merkkivalo

Etu- ja takareunahim-
mennyksen sekä alim-
man himmennystason 
asetusväännin

Nolla 

Palautusjousisen 
katkaisimen tulo 
(220–240 V)

Vaihe 

Ohjattu jännite 
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KYTKENTÄKAAVIO 

HUOMAUTUS: MWMR-251 on yleistyyppinen him-
mennin. Jotta vastaanotin ei vaurioidu tai rikkoudu, se 
on määritettävä sen tyyppiselle kuormalle, joka siihen 
liitetään. Lisätietoja on kohdassa ”Himmenninasetuk-
set”.

NEXA AB, DATAVÄGEN 37B, 436 32 ASKIM, SWEDEN
info@nexa.se  |  www.nexa.se

Turvaohjeet ja tiedot 

Käyttöalue sisällä: jopa 30 m (optimaaliset olosuhteet). 
Käyttöalueeseen vaikuttavat paikalliset olosuhteet, kuten 
rakennusten metallit. Esimerkiksi energiansäästöikkunalasien 
sisältämä ohut metallikerros haittaa radiosignaalien kulkua. 
Laitteen käyttö saattaa olla rajoitettua EU:n ulkopuolella. Tarkista 
tarvittaessa täyttääkö tämä laite paikalliset säännökset.
Enimmäiskuorma: Älä koskaan liitä valoja tai muita laitteita, 
jotka ylittävät vastaanottimen enimmäiskuorman, sillä se saattaa 
johtaa vaurioihin, oikosulkuun tai tulipaloon.
Lääkinnälliset laitteet: Älä koskaan käytä Nexa-laitteita 
lääkinnällisten laitteiden, tai muiden sellaisten laitteiden kanssa, 
joiden toimintavialla saattaa olla hengenvaaralliset seuraukset.
Häirintä: Kaikki langattomat laitteet saattavat kärsiä niiden 
suorituskykyä haittaavasta häirinnästä. Kahden vastaanottimen 
väliin pitäisi jättää vähintään 50 cm:n etäisyys. 
Korjaus: Älä yritä korjata tätä tuotetta. Laitteen sisällä ei ole 
käyttäjän huollettavia osia. 
Vedenpitävyys: Tämä tuote ei ole vedenpitävä. Suojaa se 
kosteudelta. Kosteus syövyttää sisäisiä sähköosia, mikä saattaa 
johtaa oikosulkuun, vaurioihin tai sähköiskuun.
Puhdistus: Puhdista laite kuivalla liinalla. Älä käytä voimakkaita 
kemikaaleja, puhdistusaineita tai liuottimia.
Ympäristö: Älä altista laitetta liialliselle kuumuudelle tai 
kylmyydelle, sillä se saattaa vaurioittaa piirilevyjä tai lyhentää 
niiden käyttöikää.


