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UNIVERSELE LED dimmer
891042
UNIVERSELE LED DIMMER
Dimt vrijwel alle soorten led verlichting
Onze nieuwe dimmer is uitermate geschikt om
diverse soorten ledverlichting 2-draads te dimmen.
Of u nu retrofit of professionele verlichting met
een leddriver toepast, de Klemko D-PAF200-LED
is in staat om deze te dimmen met fase afsnijding
(tronic, trailing edge, RC). De software in de dimmer
analyseert de fluctuaties in de belasting en past de
dimmer hierop aan.
De inbouw dimmer is af te werken met vrijwel alle
gangbare afdekmaterialen van de bekende merken.
De D-PAF-200-LED is voorzien van een insteek
wisselcontact voor integratie in hotelschakelingen.
Tevens is de dimmer voorzien van een dubbele fase
invoer om door te kunnen lussen.
Uitgevoerd met een traploze naregeling om de
onderzijde van het vermogen tussen 5% en 30% in

rijdbaar.

4 Minimale belasting van slechts 1 W
4 Universeel afdekbaar
4 4 mm as met 6 mm as-adapter
4 2-draads dimmer
4 Geschikt voor retrofit led
4 Geschikt voor led met externe driver
4 Fase afsnijding
4 Intelligente aanpassing aan belasting
4 Fijnafstelling tussen 5% en 30%
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SPECIFICATIES
Type dimming		
Nom. vermogen (VA)		
Nom. spanning (V)		
As diameter		
Bedieningswijze		
Afdekkingen		
Type belasting		
Max. aantal led drivers
Max. aantal (retrofit) lichtbronnen
Montagewijze		
Soort bevestiging		
Materiaal		
Lengte (mm)		
Breedte (mm)		
Inbouwdiepte (mm)		
Inbouwhoogte (mm)		
Inbouwbreedte (mm)		

Fase afsnijding
1 - 200
230
Universeel voor 4 en 6mm
Draai/drukknop
Universeel naar eigen keuze
Capacitieve belasting
15 stuks
15 stuks
Inbouw
Bevestiging met schroef
Metaal & Kunststof
70
70
30
50
50

VERKRIJGBAAR
BIJ UW
GROOTHANDEL

VOOR HET DIMMEN VAN
Professionele verlichting met driver

PERFECTE COMBINATIE
Kant en klare set ledverlichting met dimbare driver
4
4
4
4

3x Venice COB ledspot warm wit 3000K
Vervangt 35W halogeenspots
Inclusief dimbare driver en connectorblokjes
Ideaal voor woonkamers, badkamers en keukens
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Retrofit

