
Gebruiksaanwijzing voor Klemko/EPV elektronische

inbouwpotentiometer voor het dimmen van elektroni-

sche voorschakelapparatuur (EVSA’s) met een 

1-10Vdc-stuuringang

871730 POT-MTR-INB

871740 POT-MTR-INB/K

Stuurspanning : 1 - 12V

Max. stuurstroom : 50mA

Drukschakelaar : ja (maakcontact)

Functie 1 drukken : “IN” of “UIT” schakelen

2 draaien : Dimmen

Netschakelaar : 6A, max. 6 EVSA’s 

direct schakelbaar

Zekering : T 4 H 250V

Normen : Kema Keur / CE

Specificaties 

Let op: Maak voor de montage alle aansluitkabels

spanningsvrij. Lees de gebruiksaanwijzing goed

door. Raadpleeg bij twijfel een erkend installateur!!!  

Let op:

EVSA’s hebben een hoge inschakelstroom. Bij

het schakelen van meer dan 6 EVSA’s is een

separaat relais vereist.

Het totaal van de EVSA-stuurstromen (let op de opga-

ve van de EVSA-fabrikant) mag de 50mA niet over-

schrijden. Gebruik EVSA`s van gelijk fabrikaat, type en

waarde. Ditzelfde geldt voor fluorescentielampen.

Schakel na installatie de verlichting in; Draai de draai-

knop van de potentiometer geheel naar links en stel,

indien nodig, d.m.v. de trimmer de laagste verlichtings-

stand in.

Montagevoorschrift

1 Spanning afschakelen.

2 Aansluiten volgens het aansluitschema. 

3 De dim-as geheel naar links draaien; trim nu met 

een schroevendraaier de potentiometer (zie aan-

sluitschema) tot de gewenste minimum lichtsterk-

te. 

4 Bevestig de afdekplaat met de moer.

5 Plaats de draaiknop; gebruik eventueel de as-

adapter om de as te verbreden naar 6mm.

Bij een eventuele storing eerst de zekering controle-

ren en zonodig vervangen. Let er op dat hetzelde

type zekering wordt geplaatst.
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Beschermd product van:

Klemko Techniek B.V. the Netherlands

Tel. +31 (0)88 0023300 www.klemko.nl 

Fax +31 (0)88 0023350 info@klemko.nl 

Instelling minimum lichtsterkte. (Bij het flikkeren van de ver-

lichting: draai eerst de dimmer tot het minimum terug, draai

vervolgens de dimmer tot de gewenste lichtsterkte

EVSA

Aansluitschema’s

Garantie: 24 maanden mits het product volgens

voorschrift is toegepast en niet is geopend.
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