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ESTRUTURAS E INSTALAÇÕES MECÂNICAS

Ficha técnica do produto

CONTROLADOR
DIMMER AC TRIAC WiFi

www.s-lighting.pt

ESL7903

Corrente de saída Max 1.5A

Voltagem de entrada 100-240Vac

Voltagem de saída 100-240Vac

Temp. operação

Temp. da caixa (Máx.)

Ambiente

IP20  IP 

Dados de dimming

                          
      
            

Dimming            

Tuya APP + RF + Push Dim

30m(espaço sem barreiras)

256 níveis

0 -100%

Entrada e saída

Garantia

 5 anosGarantia

Sinal de entrada

Controlo distância RF    

Nível de dimming 

Ta: -30O

C  ~ +55 O

C

T c: +85 O

C

Potência de saída 150-360W

Peso

 0.048kg

Peso grossoPeso neto

 0.061kgPeso unidade(g)

Segurança e EMC

EMC standard (EMC) ETSI EN 301 489-1 V2.2.3
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4  

Equipamento rádio(RED) ETSI EN 300 328 V2.2.2

Certificação CE,EMC,LVD,RED

EN 62368-1:2020+A11:2020Segurança standard(LVD)
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Push switch AC 

- Wi-Fi + RF + Dimmer de corte de fase AC Push, saída de 1 canal.
- Para escurecer e alternar lâmpadas LED reguláveis de cor única, 
lâmpadas incandescentes e halogénicas tradicionais.
- Controlo pela cloud Tuya APP, suporte ON/OFF, ajuste de
brilho, atraso à operação ON/OFF da luz, temporizador, função de 
cenários.
- Controlo de voz, suporte amazon ECHO e alto-falante inteligente 
TmallGenie.
- 256 níveis 0-100% escurecimento suave sem qualquer flash.
- Escurecimento do dimmer leading edge ou trailing edge definido 
por interruptor Dip.
- O brilho mínimo pode ser definido por tecla.
- Tempo de desvanecimento da luz ON/OFF 3s selecionável.
- Compatibilidade com controlo remoto de escurecimento de zona 
única ou múltiplas zonas RF 2.4G.
- Cada controlador também pode funcionar como conversor 
WiFi-RF, podendo utilizar 
o Tuya APP para controlar um ou mais controladores RF.
- Conecte com o interruptor externo para obter a função ON/OFF 
e 0-100% de escurecimento.
- Fácil de colocar na caixa de junção de parede padrão atrás de um 
interruptor.
- Proteção contra sobreaquecimento/sobrecarga, recuperação 
automática.



FIAÇÃO DO SISTEMA

DIAGRAMA DE FIAÇÃO
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Dimmable LED light
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Conectar com Driver LED TRIAC dimávelConectar com lâmpada LED dimável

Cuidado: 

 ON

 Match
 Min set

Tipo de carga Carga máxima Observações

Devido à variedade de designs de lâmpadas LED, o número máximo de lâmpadas

LED depende ainda do resultado do fator de potência quando conectado ao dimmer.    

O número máximo permitido de drivers é 200W dividido pela potência nominal 

do driver. Certifique-se de que a corrente de pico não seja maior que 2 vezes 65A. 

Lâmpadas
LED dimáveis

200W @ 220V

100W @ 110V

400W @ 220V
200W @ 110V

200W @ 220V

100W @ 110V

DRIVER LED
TRIAC DIMÁVEL

Drivers LED
TRIAC dimáveis

Lâmpadas de luz
incandescente,
Halogénicas HV

Conexão sem fios Conexão com fios

Nota:
A distância acima é medida em ambiente espaçoso (sem obstáculo).
1.  Consulte a distância real do teste antes da instalação.
2. Verifique se a rede do router WiFi está na banda 2.4G, 
4G, a banda 5G não está disponível e não esconda a rede do seu router.
3. Por favor, mantenha a distância entre os controladores e o router

 próximo e verifique os sinais WiFi.

WiFi RouterTelemóvel

Painel remoto RF ( opcional)

15m

30m

30m

WiFi

3G/4G/5G
Tuya Cloud

Amazon ECHO

WiFi

POWER

SCENE

SCENE

ZONE

ZONE

ZONE

ZONE SCENE

DRIVER LED
TRIAC DIMÁVEL

Luz LED dimável

Luz LED dimável

Luz LED

Luz LED

DRIVER LED
TRIAC DIMÁVEL

Comando remoto ( opcional)

Interruptor de pressão

Nota: Ao calcular o número máximo de lâmpadas 
de carga ou drivers, a potência de entrada ou os 
parâmetros de corrente de entrada de uma única 
lâmpada ou driver devem ser usados, os 
parâmetros de potência de saída não podem ser 
usados. Além disso, a corrente de pico máxima do 
dimmer é de 65A, a soma da corrente de pico de 
vários drivers LED reguláveis não deve exceder 2 
vezes, caso contrário, o produto ficará 
sobrecarregado e danificado.

Certifique-se cuidadosamente de que todas 
as conexões e polaridades dos fios estejam 
corretas e seguras antes de ligar a energia, 
caso contrário, este controlador será 
danificado.



CONFIGURAÇÃO DE DIMMER LEADING EDGE OU TRAILING EDGE

CONFIGURAÇÃO DE BRILHO MÍNIMO

Conexão e operação de rede Tuya APP

Ligação ao controlo remoto (opcional)

Função de conversor de WiFi-RF para associar a outro controlador dimmer LED ou driver

Fase reversa

Fase de avanço

Selecione o dimmer de leading edge (fase direta) ou dimmer de trailing edge (fase reversa) de acordo com a luz LED ou driver regulável.

Atenção: antes de ligar, deve confirmar a seleção do interruptor dip.

 ON

Usar tecla de correspondência

Associar: 

Pressione brevemente o botão do controlador,

pressione de seguida brevemente a tecla do seu

comando correspondente à zona que pretende

associar.

Usar reiniciação de energia

Associar: 

Desligue a energia do controlador e volte a ligar. Repita 

novamente. Pressione rapidamente 3 vezes as teclas do

comando correspondentes às zonas que pretende associar.

A luz pisca 3 vezes, a associação foi bem conseguida.

Eliminar: 

Desligue a energia do controlador e volte a ligar. Repita

novamente. Pressione rapidamente 5 vezes na tecla do 

comando correspondente à zona que pretende eliminar. 

A luz pisca  5 vezes,  a eliminação foi bem conseguida.

Eliminar: 

Pressione e mantenha a tecla do controlador

durante 15s para apagar todas as associações.

A luz pisca 5 vezes,  as associações foram 

eliminadas.

O utilizadorf inal pode escolher as formas adequadas de correspondência/exclusão. 
Duas opções são oferecidas para seleção:

Usar tecla de correspondência do controlador
Associar: 

Pressione brevemente a tecla do controlador,

Pressione logo de seguida a tecla na app Tuya

correspondente à zona que pretende associar.

A luz LED pisca rápido várias vezes. 

Mantenha pressionada a tecla do controlador

durante 5s.  A luz pisca rápido várias vezes, 

a associação foi bem conseguida.

Associar: 

Desligue o controlador, e volte a ligar. Repita. 

Pressione brevemente 3 vezes a tecla na app Tuya 

correspondente à zona que pretende associar. 

A luz pisca 3 vezes, a associação foi bem conseguida.

Eliminar: 

Desligue o controlador e volte a ligar. Repita.

Pressione brevemente 5 vezes a tecla na app Tuya

correspondente à zona que pretende eliminar. 

A luz pisca 5 vezes, a associação foi eliminada.

Eliminar: 

Pressione e mantenha a tecla do controlador 

por 5 s. A luz pisca repetidamente, 

a associação foi eliminada. 

O usuário f inal pode escolher as formas adequadas de correspondência/exclusão.
Duas opções são oferecidas para seleção:

Controlo dimmer fase reversa

Usar reiniciação de energia
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Pressione e segure a tecla Min set no controlador por 10s, a luz pisca 2 vezes, pronto para o brilho mínimo 
definido. Pressione rapidamente a tecla Min set 1-6 vezes, para obter 6 min de brilho: 5%, 10%, 15%, 20%, 25 
% ou 30%. A luz emitirá o brilho mínimo atual imediatamente. Aguarde 8s, saia do brilho mínimo definido 
automaticamente, a luz retornará o brilho de saída de 100%.

Pressione e segure a tecla Match/Set por 2s, ou pressione duas vezes a tecla Match/Set rapidamente, 
Limpe a conexão de rede anterior, entre no modo de configuração inteligente,o indicador LED azul 
pisca rapidamente. Pressione e segure a tecla Match/Set por 5s:
Limpe a conexão de rede anterior, entre no modo de configuração AP,o indicador LED azul pisca 
lentamente.
Se a configuração inteligente falhou, tente a configuração do AP. 
Se a conexão de rede Tuya APP for bem- sucedida,
o indicador LED azul irá parar de piscar,e no Tuya APP, pode encontrar o dispositivo dimmer TRIAC. 
Operação de interface Tuya APP: Toque no slide de brilho para ajustar o brilho.
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Especificações:

Tensão de entrada/saída
Corrente de saída
Potência de saída
Sinais de entrada
Distância de controlo RF
Nível de dimmer
Dimmer
Temp. funcionamento
Temp. isolamento máx.
IP
Norma EMC ( EMC)

Norma de segurança(LVD)
Equipamento rádio (RED)
Certificação
Garantia

100-240 Vac
Máx. 1.5A
150-360W
Tuya App +RF + Push Dim
30m ( sem barreiras)
256 níveis
0-100%
Ta: -30ºC ~+ 55ºC
Tc: +85ºC
20
EN 301 489-1 V2.2.3
EN 301 489-17 V3.2.4
EN62368-1:2020+A1 1:2020
EN 300 328 V2.2.2
CE, EMC, LVD, RED
3 anos

FUNÇÃO PUSH DIM AC (OPCIONAL)

TEMPO DE DESVANECIMENTO DA LUZ LIGA/DESLIGA
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Desenhos  técnicos:

Conformidades:
EMC, CЄ, RoHS, LVD, RED

Exemplo de montagem

Pressão breve: Liga e desliga a luz.

Pressão longa (1-6s): Pressione e segure para escurecimento sem dimmer. 

A cada dois toques longos, o nível de luz vai para a direção oposta.

Memória do dimming:  A luz retorna ao nível de escurecimento anterior quando desligada e

ligada novamente, mesmo em caso de falha de energia.

Desligue a energia, depois ligue a energia, repita novamente.

Pressione rapidamente a tecla match 3 vezes, o tempo de ligar/desligar da luz mudará entre 3s e 0,5s.

Push Dim

Controlável por:

Comando Painel de 
parede

Tuya App


