De ION IMD 200W LED Dimmer
De IONLED IMD 200W Dimmer is de eerste dimmer met hoteldimmer schakeling zonder een NUL.
Deze dimmer kan stand-alone werken maar ook met de slave dimmers tot wel 4 dimmers. En is de eerst LED Dimmer die dit kan
zonder een NUL-draad.
Met de dimmer kunt u dus zonder extra bedrading, meerdere dimmers aansluiten op 1 of meerdere LED lampen. Voor de ontwikkeling van onze dimmer was het alleen mogelijk om een dimmer te
koppelen met diverse aan/uit schakelaars of door het trekken van
extra bedrading.
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Meer informatie vindt u op
www.ionindustries.com/dimmers
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Slave

Te gebruiken met alle
merken afdekmateriaal. Stabiel dimmen
vanaf 1W.
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Slave

Neem contact op met onze
medewerkers die u meer
kunnen vertellen over
prijzen en instellingen van
onze dimmers.

Wij werken uitsluitend met
kwaliteitsproducten en
garanderen een perfect
werkende dimmer.
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Deze dimmer heeft in Duitsland de prestiseuze Innovatie Award gewonnen en is
voor 2021 opnieuw genomineerd voor
een prijs.
Deze top dimmer is door gebruik te
maken van de allerhoogste kwaliteit
componenten de beste LED Dimmer in
zijn klasse.
Wat onze dimmer zo uniek maakt, naast
de hotelschakeling, is onder andere,
geruisloos dimmen, stabiel dimmen bij
laag wattage en het instellen van de
dimmer op zowel hoog als laag licht
niveau.

Instelbare functies ult LED Dimmer
Boost functie met anti-popcorn effect:
Wanneer meerdere lampen tegelijk worden
ingeschakeld, gaan ze allen eerst op een
hogere helderheid aan, waarna ze terug
gaan naar de dimstand. Dit verschijnsel
noemen wij het popcorn effect.
Om dit effect tegen te gaan, beschikt onze
dimmer over een anti-popcorn instelling,
welke kan worden ingeschakeld.

Anti-Flickering:
Met deze functie is het
knipperen van de LED
lampen te voorkomen.

Min/max instelling:
Onze LED Dimmer kan ingesteld worden
vanaf 0,3Watt. Dit is een belasting die voor
sommige LED lampen te laag is, waardoor
deze knippert of op het laagste niveau niet
functioneert. Onze dimmer kan worden
ingesteld op het laagst mogelijke niveau
wat de lamp(en) aan kunnen.

Technische details:

Dimmer feiten:
Geruisloos dimmen

Voltage: 230V +- 10%

Instelbaar minimaal Dimniveau

Minimale belasting: 0,3VA

Instelbaar maximaal Dimniveau

Maximale belasting: 200VA

Boostfunctie - Met anti “popcorn effect”

Behuizing klasse: IP20

Kortsluitingsbeveiliging: Ja, automatisch

Afmeting: 71mm x 71mm

Overbelastingsbeveiliging: Ja, automatisch

Diepte: 25mm

Thermische beveiliging: Ja, automatisch

Verbruik zonder belasting: < 0,3W
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