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MANUAL  

Rotary Light Dimmer 

PRO-250-LED 
Features: 
- via MICROSWITCH adjustable between leading and  
  trailing edge phase control,   
- with adjustable minimum and maximum of brightness 
- with reset option 
- optimized for driving of dimmable LED lamps 
- controlled by rotary potentiometer 
- turns on/off by PUSH-PUSH 
- very low minimum power - 3W 
- noiseless, not depend on load type 
- special circuit design to reduce load peak current 
- self resetting protections:  
  over load, over temperature, short circuit 
 
Dimmer is dedicated to work with following light  
sources: 

- dimmable LED lamps 
- LED diodes with dimmable CC LED drivers* 
- incandescent bulbs 
- halogen lamps 230V 
- halogen lamps 12V with dimmable electronic  
  transformers*  
- dimmable CFL lamps, Govena DIMM  

         (* recommended Govena products) 
Dimmable LED and compact fluorescent lamps generate high pulsed currents, when 
they are operated  in the leading edge phase control. Depending on the design and 
power rating of these lamps, the connected load of the specified values could vary  

 
immer control: 
- turning light ON/OFF – push dimmer knob 
- brightness regulation – rotate dimmer knob 

    Technical data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Product 

Lamp 

power 

Supply 

voltage (AC) Current Freq. 

Kanlux PRODIM GU10-7,5W-WW/NW/CW 7.5W 38mA 50/60 Hz 

Osram A60 AA66582 10W 45mA 50/60 Hz 

Osram PAR16 AA44088 3W 16mA 50/60 Hz 

Kanlux LED COB 7W 39mA 
50/60 Hz 

Soraa SP30LW-18-25D-827-03-S3 18.5W 90mA 
50/60 Hz 

LED's CHANGE THE WORLD P45 TRO-4024-00  5.5W 
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45mA 
50/60 Hz 

 
Code 
METPRO-250-LT-LED-…-D 
…=N – Satin 
…=S – Brushed steel 
…=B – Brushed brass 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          Wiring scheme of dimer               Wiring scheme of dimmer in stair circuit with 2 way switch 

 

Supply voltage 230V ± 10% 50Hz 

Power 

10-250W (incandescent bulbs) 

3-100W (LED) 

1-4 pcs (Govena DIMM 15W)  

1-3 pcs (Govena DIMM 20W) 

Electromagnetic compatibility (EMC) EN 55015 

Safety EN 60669-2-1 

Dimensions 71x71x29mm 

Diameter of mounting box 60mm 

Weight 71g 
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Ściemniacz oświetlenia 

METPRO-250-LT- LED  
Cechy: 
- ściemniacz fazowy z możliwością zmiany sposobu wycinania   
    sinusoidy napięcia zasilania ze zbocza narastającego na  
    opadające (leading/trailing edge control)  
 - możliwość zmiany minimalnej i maksymalnej nastawy   
   ściemniacza 
 - opcja resetu ustawień 
 - ściemniacz zoptymalizowany do sterowania lampami LED 
 - sterowanie za pomocą potencjometru obrotowego 
 - załączanie typu PUSH-PUSH 
 - możliwość podłączenia lamp LED już od 3W 
 - cicha praca niezależnie od rodzaju obciążenia  
 - specjalny obwód zmniejszający impuls prądu 
 - miękki start, łagodne załączanie źródeł światła 
 - powracalne zabezpieczenia: 
   termiczne, przeciążeniowe, zwarciowe 

Ściemniacz oświetlenia przeznaczony jest  do współpracy z 
następującymi typami źródeł światła: 

- ściemnialne lampy LED 
- diody LED połączone z ściemnialnym zasilaczem typu CC* 
- żarówki tradycyjne 
- żarówki halogenowe 230V 
- żarówki halogenowe 12V połączone z  
  ściemnialnym transformatorem elektronicznym*  
- świetlówki energooszczędne Govena DIMM  

         (* rekomendowane produkty marki Govena) 
 
   Ściemnialne lampy LED i ściemnialne świetlówki energooszczędne  
   generują wysokie impulsy prądowe podczas współpracy 
   ze ściemniaczem ustawionym w trybie L (leading edge). W zależności  
   on konstrukcji i mocy znamionowej tych lamp, maksymalne obciążenie 
   ściemniacza może się zmieniać. 

Sterowanie ściemniaczem: 
   - włączenie lub wyłączenie oświetlenia – wciśnij 

      pokrętło ściemniacza 

    -  Regulacja jasności oświetlenia – poprzez  

        obracanie  pokrętłem ściemniacza 

 
Dane techniczne 

 

Lista rekomendowanych lamp współpracujących ze ściemniaczem PRO-250-LT-LED 

Produkt 
Moc 

lampy Napięcie zasilania (AC) Prąd Hz 
Kanlux PRODIM GU10-7,5W-
WW/NW/CW 7.5W 38mA 50/60Hz 

Osram A60 AA66582 10W 45mA 50/60Hz 

Osram PAR16 AA44088 3W 16mA 50/60Hz 

Kanlux LED COB 7W 39mA 50/60Hz 

Soraa SP30LW-18-25D-827-03-S3 18.5W 90mA 50/60Hz 

LED's CHANGE THE WORLD P45 
TRO-4024-00  5.5W 
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45mA 50/60Hz 

Kod  
METPRO-250-LED-…-D 
…=N – Satyna 
…=S – Stal Szlifowana  
…=B – Mosiądz Szlifowany 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schemat podłączenia  ściemniacza              Schemat podłączenia ściemniacza w układzie  
do sieci elektrycznej.                                     schodowym 

Napięcie zasilania 230V ± 10% 50Hz 

Moc wyjściowa 

10-250W (żarówki) 
3-100W (LED) 

1-4 szt. (Govena DIMM 15W)  
1-3 szt. (Govena DIMM 20W) 

Kompatybilność elektromagnetyczna EN 55015 

Bezpieczeństwo użytkowania EN 60669-2-1 

Wymiary 71x71x29mm 

Średnica puszki montażowej 60mm 

Waga 71g 



 
                                                         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
 
                                    

 
 
 

 

Contact details: 

 

Govena Lighting S.A. 

ul. Służewska 8-15 

87-100 Toruń, Polska 

  

Tel.: +48 56 619 66 00   

Fax: +48 56 619 66 02 

E-Mail: govena@govena.com 

http://www.govena.com  

  

  
 
 
 
 
 
Dane kontaktowe 
 

Govena Lighting S.A. 

ul. Służewska 8-15 

87-100 Toruń, Polska 

  

Tel.: +48 56 619 66 00   

Fax: +48 56 619 66 02 

E-Mail: govena@govena.com 

http://www.govena.com 
 
 
 
 

 


