Het juiste dimprincipe.

Beide nieuwe led draaidimmers werken volgens het fase-aan of afsnijdprincipe. De universele uitvoering is automatisch of handmatig in te stellen.
Een gekleurde led toont de gekozen dimmodus.
Led is groen:
Automatisch inregelen op de last

Introductieactie
Dé 2 nieuwe draaidimmers

Led is rood:
Dimmer werkt volgens het fase-afsnijdprincipe
Led is blauw:
Dimmer werkt volgens het fase-aansnijdprincipe

Standaard

Universeel

De standaard uitvoering kent alleen een automatische instelling.

Dimmen via neventoestel.

Dé oplossing voor een universele draaidimmer met een 2e bedienpunt.
Met de nieuwe draaidimmer universeel led kan ook via een aangesloten
neventoestel (draai-neventoestel 3-draads, tast-neventoestel 2-draads of
impulsdrukker) gedimd worden.

voordelig
stand-alone

Draaidimmer universeel led
Artikelnummer 1731DD

met 2e
draaibediening

Draai-neventoestel 3-draads
Artikelnummer 1733DNE

Led is de maatstaf
Vertegenwoordiging voor Nederland: Hateha Elektrotechnische Handelsonderneming B.V.

HATEHA.NL

Ervaar nu zelf de voordelen van de 2 nieuwe draaidimmers

Introductieactie

Introductieactie

GRATIS

GRATIS

Dé voordelige
stand-alone
oplossing

Nu 5 halen
= 4 betalen
Artikelnummer actiepakket NL1730AK54

Draaidimmer standaard led

4 dimmers met
gratis neventoestel
Artikelnummer actiepakket NL1731AK54

Draaidimmer universeel led

Specificaties
Draaidimmer standaard led

Specificaties
Draaidimmer universeel led
- Aansluiting van nevenaansluitingen mogelijk
- Werkt volgens het fase-aan- of afsnijdingsprincipe
- Automatische of handmatige instelling van het bij de last passende dimprincipe
- Weergave van de ingestelde bedienmodus via led
- Inschakellichtsterkte kan permanent worden opgeslagen
- Minimale lichtsterkte kan permanent worden opgeslagen
- Uitbreiding van het vermogen is mogelijk met vermogensuitbreiders
- N-leider wordt geadviseerd, inzet zonder N-leider dient proefondervindelijk te
worden getest

- Werkt volgens het fase-aan- of afsnijdingsprincipe
- Automatische instelling van het bij de last passende dimprincipe
- Inschakellichtsterkte kan permanent worden opgeslagen
- Minimale lichtsterkte kan permanent worden opgeslagen
- Uitbreiding van het vermogen is mogelijk met vermogensuitbreiders
- N-leider wordt geadviseerd, inzet zonder N-leider dient proefondervindelijk te
worden getest
Belasting bij 25 °C
HV-ledlampen dimbaar:		
Elektronische trafo’s met LV-led:
Inductieve trafo’s met LV-led:

3 ... 60 W
20 ... 60 W
20 ... 60 VA

Kijk voor de volledige technische specificaties op www.jung-catalogus.nl

Artikelnummer 1730DD
bruto adviesprijs per stuk,
€ 69,80 excl. BTW

Dé oplossing
voor een 2e draaibedienpunt

Artikelnummer 1731DD
bruto adviesprijs per stuk,
€ 94,90 excl. BTW

Belasting bij 25 °C
HV-ledlampen dimbaar:		
3 ... 100 W
Elektronische trafo’s met LV-led:
20 ... 100 W
Inductieve trafo’s met LV-led:
20 ... 100 VA
Bij instelling “Led-faseafsnijding” verdubbelt zich het aansluitvermogen
voor HV-led-lampen en elektronische trafo’s met NV-led
Aantal toegestane neventoestellen
Draaineventoestel 3-draads 1733 DNE:
Tastneventoestel 2-draads 1720 NE:
Impulsdrukker:			
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Kijk voor de volledige technische specificaties op www.jung-catalogus.nl

