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Zie hoe U bespaard™ 15% of meer besparen met de eco-minder van Lutron

Kijk naar de LED-lampjes van de eco-minder die van rood naar groen veranderen. Als u blijft dimmen,
verplaatst het groene lampje zich naar beneden om aanvullende energiebesparing aan te duiden.
Dim uw lampen om tot €38.80* per jaar op elektriciteit te besparen.
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RANIA ECO-MINDER DIMMER

Lichtniveau:
Bespaart elektriciteit:
Jaarlijkse besparing*:
Gemiddelde levensduur
van gloeilamp:

®

95%
4%
€5.37
1 jaar

™

85%
15%
€16.49
2–3 jaar

75%
20%
€21.12
3–4 jaar

50%
40%
€38.80
10+ jaar

RANIA ECO-MINDER DIMMER

Modelnummer

Type aansturing

Maximale capaciteit

RNSU-452I-

multi-locatie dimmer

450 W/VA, universele belasting

RISU-452I-

multi-locatie infrarooddimmer

450 W/VA, universele belasting, IR-model

RDSU-452-

nevendimmer

gebruik tot 9 nevendimmers met slechts
één Rania eco-minder dimmer

VOORDELEN:
•

•

De LED-lampjes gloeien zacht in het donker om de
dimmer gemakkelijk te kunnen vinden en tonen het
vooringestelde lichtniveau wanneer de lampen uit zijn
• Maakt dimmen van alle lampen op maximaal tien
locaties mogelijk
• De lampen gaan geleidelijk aan hoger of lager
branden zodat uw ogen gewend raken aan de
TOTAL LIGHT CONTROL SOLUTIONS
veranderende lichtniveaus
•

Eco-minder herinnert u aan besparen en toont
anderen hoe ze energie kan besparen
Door het vertraagd instellen van dimmen naar uit
kunt u de kamer verlaten of in bed stappen voordat
de lampen uit gaan

www.lutron.com/europe
van het gebruik en de toepassing. De vermelde besparingen zijn gebaseerd op het dimmen van (4) 75 W reﬂectorgloeilampen (met een levensduur
van 1500 uur elk, voor een bedrag van €1.29 per lamp of halogeenlampen met een levensduur van 3000 uur voor een bedrag van €2.46 per
lamp) tot 50% (waargenomen lichtniveau dat overeenkomt met 40% reductie van het stroomverbruik) gedurende 5 uur per dag met gemiddelde
elektriciteitskosten van €0,15/kWh. Bezoek www.lutron.com/globalenergysolutions om uw eigen besparingen te berekenen.
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