De ION ID150W-MKII Basic Dimmer
De ION BID150W-MKII Dimmer is de basis dimmer van ION
INDUSTRIES.
Deze dimmer is een upgrade van de BID200W met de nieuwste
technieken en instelmogelijkheden.
Tevens heeft deze dimmer een extra max 600W uitgang die
gebruikt kan worden om bijv. een fan of andere groep aan te
sturen.
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220-240VAC/50Hz

150W LED Dimmer
BID150W MKII

Onze dimmer werkt op elke LED lamp en LED driver en is compatibel met bijna alle merken afdekmateriaal.
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Met zijn diverse ingebouwde beveiligingen en instelmogelijkheden is dit de absolute top dimmer die al dimt vanaf 0,3 Watt.

1-150VA

Instelbare functies 150Watt LED Dimmer
Extra uitgang van 600W:
Net als de andere Mach-II modellen van ION
INDUSTRIES, beschikt ook het basis model
over een extra uitgang van maximaal 600W.
De optie bied u de kans om een apparaat tot
maximaal 600W te schakelen met de
dimmer.

Min 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.

Max instelling:
Door de output op het
hoogste nivo in te
stellen kunt u de
maximale lichtinstelling
van uw lampen bepalen.
Tevens voorkomt dit het
flikkeren van LED op het
sterkste brandnivo.

Technische details:

Dimmer feiten:
Geruisloos dimmen

Voltage: 230V +- 10%

Instelbaar minimaal Dimniveau

Minimale belasting: 0,3VA

Instelbaar maximaal Dimniveau

Maximale belasting: 150VA

Kortsluitingsbeveiliging: Ja, automatisch

Behuizing klasse: IP20

Overbelastingsbeveiliging: Ja, automatisch

Afmeting frontplaat: 71mm x 71mm

Thermische beveiliging: Ja, automatisch

Inbouwdiepte: 21mm

Extra uitgang van 600Watt constant.

Verbruik zonder belasting: < 0,3W

Meer informatie vindt u op
www.ionindustries.com/dimmers
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Te gebruiken met alle
merken afdekmateriaal. Stabiel dimmen
vanaf 1W.

www.ionindustries.com
info@ionindustries.com
+31 (0)85 489 05 25

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.

