
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. 

Meer informatie vindt u op 
www.ionindustries.com/dimmers

Te gebruiken met alle 
merken afdekmateriaal. 
Stabiel dimmen vanaf 0,3W.

Symfonielaan 12
3438 EV Nieuwegein
The Netherlands
+31 (0)85 489 05 25

Waldstraße 30
55452 Windesheim
Germany
+ 49 (0) 670 76 83 369

www.ionindustries.com info@ionindustries.com

Aansluitschema:

Technische details:
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• Voltage: 230V +/- 10% 
• Minimale belasting: 0,3 VA 
• Maximale belasting: 250 VA 
• Behuizing klasse: IP20 
• Afmeting frontplaat: 71 mm x 71 mm 
• Inbouwdiepte: 23 mm 
• Verbruik zonder belasting: < 0,3 W 

• Geruisloos dimmen 
• Instelbaar minimaal dimniveau 
• Instelbaar maximaal dimniveau 
• Boostfunctie: Met anti-popcorn effect 
• Kortsluitbeveiliging: Ja, automatisch 
• Overbelastingbeveiliging: Ja, automatisch 
• Thermische beveiliging: Ja, automatisch 

De LED Dimmer kan zowel handmatig 
als automatisch de min/max instelling 
bepalen. Op basis van het dimbereik van 
de lamp, past de Auto Configuratie van 
de dimmer zich aan. Hierdoor worden 
de minimale en maximale instellingen 
automatisch afgesteld.

Doormiddel van de extra uitgang is 
het mogelijk om een extra groep aan 
te sluiten. Het maximale Wattage van 
deze groep is 600 Watt. Hiermee
kunt u bijvoorbeeld een ventilator of 
stopcontact aansluiten.

Wanneer meerdere lampen tegelijk 
worden ingeschakeld, gaan ze allen 
eerst op een hogere helderheid aan, 
waarna ze teruggaan naar de dimstand. 
Dit verschijnsel is beter bekend als het 
popcorn effect. Om dit effect tegen te 
gaan beschikt onze dimmer over een 
anti-popcorn instelling, welke
ingeschakeld kan worden.  
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Auto NORMID250W-PRO

220-240VAC/50Hz
1-250VA

250W LED Dimmer Pro
ID250W-PRO
90.600.010

Deze dimmer is compatibel met 95%+ A-merken afdekmaterialen en 
dimbare LED Lampen. Met zijn diverse extra ingebouwde beveiligingen + 
nog fijnere instelmogelijkheden is deze dimmer geheel in te stellen en te 
gebruiken naar eigen wens!
   

LED Dimmer Pro | 0.3-250 Watt
90.600.010


