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INSTALLATIEOMSCHRIJVING
De Bikkel is een compacte universele 
inbouwdimmer voor ledverlichting tot 
115VA / 100W en maximaal 13 afzonderlij-
ke (retro-fit) ledlampen of drivers.

De Bikkel is eenvoudig in te bouwen 
achter bestaande schakelaars. De Bikkel 
is in serie met de schakelaar naar de 
lamp te installeren of met een afzonderlij-
ke potentiaalvrije pulsschakelaar.

Het instellen van de Bikkel is zeer 
eenvoudig. De autotuning in de software 
past zich automatisch aan op de aange-
sloten belasting.
Het minimale lichtniveau kan in stappen 
van 6% worden ingesteld.

SPECIFICATIES
Aansluitspanning 220 - 240 V AC 50Hz (+6% / -10%)

Vermogen Max. 115 VA (pf = 0,9 = 100W)

Max stroom < 0,44 A

Max. aantal led drivers Max. 13 stuks
(meerdere lichtbronnen per driver mogelijk)

Max. aantal (retrofit) 
lichtbronnen

Max. 13 stuks

Dimbeeld Fase-afsnijding / C / Trailing edge

Zekering

Ingebouwd: 0,45 A elektronische 
zekering
Installatie: 16A IEC/EN 60898 certified, 
Type B

Normen CE

Tambient
-20°C  tot +60°C

Tcritical
+85°C

Beveiligingen
Overbelasting, temperatuur, 
kortsluiting

Geschikte verlichting

Led verlichting via dimbare led driver geschikt 
voor fase afsnijding.
Dimbare led (retrofit) lichtbronnen geschikt 
voor fase afsnijding.
LET OP: Niet geschikt voor gloeilampen!

LET OP: maak voor de montage alle 
aansluitkabels spanningsvrij.  
Lees de gebruiksaanwijzing goed door. 
Raadpleeg bij twijfel een erkend installateur!

Controleer of u gebruik maakt van fa-
se-afsnijding dimbare led-drivers of led 
lichtbronnen. 
• Spanning afschakelen.
• Aansluiten volgens het aansluitsche-
ma 1 (bij gebruik van een schakelaar) of 2 
(bij gebruik van een pulsdrukker).

In het geval dat led’s knipperen bij te 
laag vermogen volgt u de volgende 
stappen. 
• Schakel de schakelaar aan en uit of

druk op de pulsdrukker.
• Druk 14x om het minimum vermogen

met 6% te verhogen.
• Herhaal deze stap indien nodig.
Druk 12x om het minimum vermogen met
6% te verlagen.

Om de Bikkel dimmer in de minimale 
stand knippervrij in te stellen doet u het 
volgende:

Automatisch afstemming: 
Druk 10x om de “autotuning” te starten. 
Hierdoor worden dimmer en aangesloten 
belasting optimaal op elkaar afgestemd. 
Dit zorgt voor knippervrije verlichting 
en bepaling van het laagste stabiele 
lichtniveau.
Indien het automatisch ingestelde mini-
mum niveau er voor zorgt dat de verlich-
ting uit blijft kies dan voor de handmatige 
afstemming.

Handmatige afstemming:
• Druk 8x op de schakelaar om de

handmatige procedure te starten.
De verlichting zal 3x knipperen.

• De verlichting zal van 0 Watt naar
een hoger niveau dimmen. Druk
bij het gewenste lichtniveau 1x op
de knop om deze instelling vast te
houden.

• De verlichting zal 3x knipperen om
aan te geven dat het ingestelde
minimale niveau is opgeslagen.

Instellen minimaal lichtniveau

AANSLUITSCHEMA

Deze dimmers worden warm als ze in 
bedrijf zijn doordat een deel van het 
aangesloten vermogen (de verliezen) 
zich omzet in warmte. 
De maximale omgevingstemperatuur is 
<60°C (Tamb = 60°C). 
Bij overschrijding van de maximum-   
temperatuur dimt de Bikkel de verlichting 
automatisch terug.

WARMTEONTWIKKELING

Om de aanwezigheidsimulatie te starten drukt u 20 keer op de aan-/uitschakelaar of 
de pulsdrukker. De verlichting zal 3x knipperen, vervolgens een minuut ingeschakeld 
blijven en dan uitschakelen. 
Vervolgens schakelt de Bikkel op willekeurige tijden en voor willekeurige perioden de 
verlichting aan.

De simulatie gaat 24 uur per dag door. De functie wordt uitgeschakeld bij het eerst-
volgende gebruik van de aan-/uitschakelaar of pulsdrukker.

EXTRA FUNCTIES Aanwezigheidssimulatie

Na het inschakelen begint de softstart. 
Schakel tijdens de softstart UIT en AAN 
op het gewenste lichtniveau om die 
lichtsterkte vast te leggen.

BEDIENING
Bediening met schakelaar

Druk kort op de pulsdrukker om de 
lichten AAN of UIT te zetten. Houd de 
pulsdrukker in om te dimmen. De dimmer 
wisselt tussen omhoog en omlaag 
dimmen.

Bediening met pulsdrukker

SPANNINGSUITVAL
Indien de spanning wegvalt zal de Bikkel 
als volgt reageren:

Bij een spanningsuitval van > 5 sec zal 
de Bikkel na het terugkomen van de 
spanning weer op het laatste bekende 
niveau terugkeren. Staat de verlichting 
aan voor de uitval dan zal de verlichting 
automatisch weer inschakelen op het 
laatste bekende niveau. Staat de verlich-
ting uit dan zal de verlichting uit blijven.

Bij gebruik van pulsdrukker

Bij een spanningsuitval van > 5 sec zal 
de Bikkel na het terugkomen van de 
spanning beginnen met een softstart 
totdat het maximale niveau is bereikt.

Bij gebruik schakelaar

Aansluitschema 1 (schakelaar)

Garantie: 24 maanden na productiedatum mits het product volgens voorschrift is toegepast en niet is geopend.

FUNCTIES

1x aan/uit De verlichting zal in of uit schakelen

8x aan/uit Start de handmatige afstemming

10x aan/uit Start de automatische afstemming

12x aan/uit Verlaag het minimale lichtniveau met 6%

14x aan/uit Verhoog het minimale lichtniveau met 6%

20x aan/uit Activeer de aanwezigheidssimulatie

De Bikkel kan via de volgende com-
mando’s ingesteld worden:

BEVEILIGINGEN
De Bikkel heeft ingebouwde beveiligin-
gen tegen kortsluiting, overbelasting en 
temperatuur. Bij overschrijding dimt de 
Bikkel de verlichting automatisch terug of 
schakelt deze uit. 

INSTABIELE VERLICHTING
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Aansluitschema 2 (enkele pulsdrukker)

pulsdrukker verlichting
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Maximale lengte tussen pulsdrukker 
en Bikkel: 5 meter

BIKKEL
LL  3 4

Aansluitschema 4 (Meerdere pulsdrukkers)
Fase

neutraal

verlichting

pulsdrukkers

Maximale lengte tussen pulsdrukker 
en Bikkel: 20 meter

De kabel op aansluiting 4 dient u te 
isoleren.

Pulsdrukker moet 
geschikt zijn voor 
gebruik op 230 V

De Bikkel dimmer is niet geschikt voor 
gewikkelde trafo’s en gloeilampen!




