LIMENTE SMART 544
LUXUS 2-osainen säädin | 24 V | musta
Tuotekoodi: 640544
Tyylikä Limente LUXUS sarjan kytkin
LIMENTE SMART LUXUS-sarjalla ratkaiset yksinkertaisesti ja tyylikkäästi
valaistuksen ohjauksen esimerkiksi keittiössä ja muissa kodin tiloissa.
Valaisimia ohjataan tyylikkäällä lasireunaisella seinäkytkimellä (säätimellä),
jossa on päälle/pois -toiminto ja himmennysominaisuus. CCT mallissa (SMART
561) voit säätää myös valaisimen värilämpötilaa (edellyttää että olet
hankkinut CCT valaisimet). Tyylikäs seinäkytkimen näköinen säädin
asennetaan haluttuun kohtaan seinää. Säätimien mataluuden ansiosta ne
näyttävät pinta-asennuksesta huolimatta upotetuilta seinäkytkimiltä.
Säädin ei tarvitse johdotuksia vaan se toimii langattomasti, jolloin se voidaan
myös sijoittaa vapaasti haluttuun paikkaan huoneessa. Säätimiä voi olla useita
kappaleita ohjaamassa samoja valaisimia ja yhdellä säätimellä voit ohjata
useita eri valaisimia, minkä ansiosta järjestelmää on helppo laajentaa myös
jälkikäteen. Näin ratkaiset valonohjauksen helposti myös esimerkiksi
portaikkoon, jossa valot pitää pystyä sammuttamaan ja laittamaan päälle niin
ylhäältä kuin alhaaltakin. Valaistuksenohjaus ei edellytä erillisiä
sähköasennuksia, vaan riittää kun on olemassa pistorasia. Tämän tuotteen
asentamiseen et tarvitse sähköasentajaa vaan voit tehdä asennuksen helposti
myös itse.
Valaistuksen säätäminen
Säätämällä valaisimia voit aina muokata valaistusta ja luoda kotiisi
tilanteeseen sopivan valaistuksen. Himmentämällä LIMENTE valaisimia muutat
kodin valaistusta tehokkaasta ja kirkkaasta hämärään ja kodikkaaseen.
Halutessasi voit samalla kytkimellä säätää kaikkia huoneessa olevia LIMENTE
valaisimia mukaan lukien erilaiset katto-, paneeli- ja välitilavalaisimet.
Valaisimet säätyvät tasaisen miellyttävästi ja yhtäaikaisesti muuttaen kerralla
koko tilan tunnelmaa. LIMENTE SMART -himmentimellä voit säätää LIMENTE
LED-valaisimien valotehoa portaattomasti välillä 0 - 100 % välillä.
Lue lisää kotisivuilta
Asennus
TOIMITUKSEEN SISÄLTYVÄT TUOTTEET
• 2-osainen langaton säädin
• patteri
• Plastic Free-pakkaus
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LIMENTE SMART 540 on langaton 24 V himmenninosa, joka asennetaan
virtalähteen ja valaisimien väliin. Himmentimessä on vastaava liitin kuin
virtalähteessä ja vastaavat liittimet kuin 24 V valaisimissa. Jakotukkiin voi
asentaa maksimissaan 6 kpl valaisimia. Himmenninosia tarvitaan 1 kpl
jokaista valoryhmää (virtalähdettä) kohden. LIMENTE SMART 540
himmenninosaa voi käyttää kaikkien 24 V LIMENTE valaisimien kanssa.
Lue lisää kotisivuilta

SMART 544 LX-2 SääDIN 2-OS. MUSTA LASI
TUOTTEEN PERUSTIEDOT
TUOTEKOODI

640544

VIIVAKOODI

6438400003064

SÄHKÖNUMERO

2600864

ETIM YLEISNIMI JA TUOTESARJA

Valonsäädin

ETIM LUOKKA

Valonsäädin EC000025

ETIM TUOTERYHMÄ

26 Kellokytkimet, termostaatit ja valaistuksenohjaus

VALAISIMEN VÄRI
VALONLÄHDE

-

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT
TUOTTEEN MITAT MM (P X L X K)

80.0 x 80.0 x 16.0

ASENNUSTAPA

Pinta-asennus

VÄRILÄMPÖTILA
CRI-ARVO

-

ELINIKÄ
ENERGIALUOKKA
VALOVIRTA

-

HYÖTYSUHDE

-

JÄNNITE

3 V DC

KOTELOINTILUOKKA

IP20

LED/M
OTTOTEHO

-

KYTKENTÄJAKSOJEN LUKUMÄÄRÄ

-

KÄYTTÖLÄMPÖTILA

-20°C~50°C

VIRRANSYÖTTÖLIITIN
TAKUU KK

24

LISÄTURVA KK

36

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE
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