
OKERO LPdimmer (Lighting Pipe Dimmer)

OKEROs LP-dimmer är en 6-kretsars transistordimmer
avsedda att hängas på belysningsrå. Dimmern är mycket tyst,
har inga fläktar, och finns i två utföranden för anslutning av
den reglerade kraften:

● Utgångsanslutnig med dubbla Schuko-uttag
● Utgångsanslutning med CEE16 kontakter

Dimmern klampas på rårör eller tross via monteringsjärn eller
hakfäste.

Teknisk specifikation

● Digital styrning via DMX 512.
● 6 x 13 A dimmerkrets.
● Transistordimmer med bakkantstyrning, 500 μS falltid.
● (Alternativt kan dimmern levereras med triacs med 400
μS stigtid).

● Avsäkring: 13 A/C 10kA.
● Jordfelsbrytare på kraftmatningen.
● Lokal kontroll med potentiometer på varje krets.
● Personskyddsautomat på varje krets kan levereras som

option.

Ljudnivå

● Transistordimmer: Under 20 dBA på 1 m avstånd.
● Triacdimmer: 25 dBA på 1 m avstånd.

Options på styrsidan

● Inbygd trådlös DMX.
● RDM, Remote Device Management. (En utökning av

DMX512 protokollet som tillåter tvåvägs-kommunikation
mellan styrenhet och anslutna enheter via en vanlig DMX
linje. Dels kan dimmrarnas status rapporteras via RDM till
ljusbord eller övervakningsdator och dels kan
styrelektroniken parametrar ställas via RDM typ
dimmerkurvor osv).

Fyra LED indikatorer

● DMX 512 datasignal OK
● L1
● L2
● L3

Anslutningar

● DMX IN XLR 5pol
● DMX UT XLR 5pol
● Kraftmatning via gummikabel med 32 A CEE handske
● Som option kan levereras vidarekoppling med 32A CEE

handske

Dimensioner och vikt

● Längd: 1600 mm
● Höjd: 200 mm¨
● Djup: 70 mm
● Vikt: 17 kg
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OKEROs flygande dimmer

OKEROs LP-dimmer är framtagen för att placeras där den många gånger främst hör hemma, i taket
över scenen. Närheten till strålkastarna decimerar kraftkablaget till ett minimum. Likt många av
OKEROs produkter finns det många options som gör att du kan kan få en dimmer som är anpassad till
just din teaters behov.


