
 

OKERO 2407P är en mobil dimmer 

bestyckad med 24 kretsar om vardera 

13A. Samtliga ingående komponenter 

är av mycket hög kvalitet 
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2407P är den senaste modellen 
av OKEROs 24kretsars mobila 
dimrar. Naturligtvis byggd efter 
mycket höga krav på användar-
vänlighet och funktionalitet. Och 
med kvalitetstänkande från 
komponentval till finish. 

 
 

 

Varje krets kan regleras separat med en egen 

vridpotentiometer. En master-pot placerad till 

höger om dessa reglerar samtligas utsignal. 

Overload/override: Glimlampan har ersatts med en 

omkopplare, med glimlampa, som lägger ut fast 

ström på utgången från dimmern. Man kan välja 

mellan dimmer- funktion eller fastström-funktion. 

Glimlampan indikerar status på utgången. 

L1,L2,L3 indikerar inkommande faser. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OKERO 2407P är utrustad med en enkel DMX-

split. DMX-in buffras i fyra separata buffrar som 

skickar vidare DMX-signaler till var sin XLR hona. 

En uppgradering av huvudströmbrytaren har skett 

till högkvalitativ Schneider brytare. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fyra Socapex multiuttag ligger parallellkopplade 

med de 24 dubbla Schuko uttagen. Dimmern är 

också bestyckad med ett 16A trefas-uttag och tre 

dubbla uttag med fast ström. 

Över 63A CEE kontakterna syns ett avancerat 

mätinstrument från Carlo Gavazzi. Här kan fas- 

strömmarna mätas var för sig. Även 

spänningarna mellan faser respektive fas och 

nolla kan kontrolleras innan dimmern startas. 
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Kapacitet 

Avstörning 

Kraftmatning 

Kraftintag 

Fasta uttag 

24 x 13 A dimmerkretsar. 

250 μS. 

230/400V AC 50Hz. 

CEE 63 A. 

3 x 13A dubbla Schuko 

uttag, 1 x 16A CEEuttag 

och 1 x 63 A CEEuttag. 

Lokala kontroller Varje dimmerkanal har en 

egen potentiometer, och en 

master styr dem alla. 

HTP relativt DMX. 
Indikator 

Reglerade uttag  Varje dimmerkrets är 

kopplad till ett dubbelt 

Schuko-uttag och dessutom 

till 4 Socapex uttag som 

ligger parallellt med Schuko. 

Avsäkring Tröga automatsäkringar, 

jordfelsbrytare på matning 

dimmer. 

Visuellt linjär. 

40A/700V triacs, hard fired. 

DMX 512. 

Inkommande DMX   

signal buffras till fyra 

utgångar 5-pol XLR hona. 

Glimlampor 
Mätinstrument 

Dimmerkurva 

Triacs 

Styrning 

DMXsplit 

Omg-temp 
Mekanik 

Dimensioner 
 
Vikt 

Varje dimmerkrets  har 

en omkopplare med glim- 

lampa. Utgång/uttag kan 

kopplas om från dimmer- 

funktion till fast ström. 

Glimlampa fungerar som 

loadindikator Last/Ingen last, 

LED indikering av DMX in. 

Indikering av faser in. 

L1,L2,L3 övervakas vad det 

gäller ström och spänning. 

Max 35 grader. 

Byggd i kraftig flight case 

med en robust hjul- 

konstruktion. 

800 x 670 x 500 mm 

(höjd x bredd x djup). 

78 kg. 
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