LIMENTE SMART 556
GREENLINE valonohjaussetti | 24 V | valkoinen
Tuotekoodi: 640556
Langaton valonohjaussetti
LIMENTE SMART GREENLINE-sarjalla ratkaiset yksinkertaisesti ja tyylikkäästi
valaistuksen ohjauksen esimerkiksi keittiössä ja muissa kodin tiloissa.
Valaisimia ohjataan tyylikkäällä seinäkytkimellä (säätimellä), jossa on
päälle/pois -toiminto himmennysominaisuus sekä voit säätää myös
valaisimen värilämpötilaa (edellyttää että olet hankkinut CCT valaisimet).
GREENLINE sarjan säätimet eivät tarvitse toimiakseen sähköä vaan kytkimen
painikkeen liike tuottaa tarvittavan energian.
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. Valaistuksenohjaus ei edellytä erillisiä sähköasennuksia, vaan
riittää kun on olemassa pistorasia. LIMENTE SMART 556, 557 ja 572 ovat
valmiita settejä sisältäen kaikki tarvittavat osat LIMENTE 24 V -valaisimien
(kaikki välitila- ja profiilivalaisimet) ohjaamiseen.
Lue lisää kotisivuilta
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
• 1-osainen langaton säädin
• himmennin pikaliittimin
• jakotukki
• Plastic Free-pakkaus
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LIMENTE SMART 556 on valmis setti sisältäen kaikki tarvittavat osat LIMENTE
24 V valaistuksen ohjaamiseen. Säädin ja himmennin ovat yksinkertaisia ja
nopeita asentaa, eivätkä ne vaadi erillisiä sähköasennuksia. Asennuksen voit
tehdä myös itse.
Lue lisää kotisivuilta

SMART 556 GL-1 SETTI VALK.
TUOTTEEN PERUSTIEDOT
TUOTEKOODI

640556

VIIVAKOODI

6438400004818

SÄHKÖNUMERO

2600878

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)

145.0 x 47.0 x 16.0

ASENNUSTAPA

Pinta-asennus

VÄRILÄMPÖTILA
CRI-ARVO
ELINIKÄ
ENERGIALUOKKA
VALOVIRTA
HYÖTYSUHDE
JÄNNITE

24 V DC

KOTELOINTILUOKKA

IP20

LED/M
OTTOTEHO
KYTKENTÄJAKSOJEN LUKUMÄÄRÄ
KÄYTTÖLÄMPÖTILA

-20°C~50°C

VIRRANSYÖTTÖLIITIN
TAKUU KK
LISÄTURVA KK
ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

Päivämäärä: 06.07.2022 | Sivu 2 (3)

24

SMART 556 GL-1 SETTI VALK.
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