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Specificaties

• De complete reeks producten voor de meeste
verlichtingsbronnen bestaat uit:
- enkele dimmer (ook leverbaar als IR-model)
- Dubbele dimmer (ook leverbaar als IR-model)
- enkele eco-minderTM dimmer (ook leverbaar als IR-model)
- enkele en dubbele extra dimmers
• Groene leds geven het lichtniveau aan
• Een rode led geeft de eco-minder-modus aan
(alleen bij eco-minder-modellen)

•
•
•
•

Verlichting vloeiend naar aan/uit
Automatische belastingdetectiefunctie
Stille werking
Dim uw verlichting vanaf maximaal 10 plaatsen
(vereist extra dimmers)
• Dubbeltik voor volledig aan
• Vervangt een normale schakelaar
• Onthoudt het laatste lichtniveau

Bediening

• Rania dimmers

- Aan/uit tikschakelaar: Laat het licht vloeiend aan of uit gaan
Inschakelen: Tik eenmaal – verlichting gaat vloeiend naar het vooringestelde niveau, tik tweemaal – verlichting gaat volledig aan
Uitschakelen: Tik eenmaal – verlichting gaat vloeiend uit, ingedrukt houden – vertraagd vloeiend naar uit
- Hoger/lager-knoppen: Meer of minder verlichting

• IR-zender

- Volledig aan: Tik eenmaal – verlichting gaat vloeiend naar volledig aan
- Uit: Tik eenmaal: in 3 seconden vloeiend naar uit, ingedrukt houden – 10-60 seconden vertraagd vloeiend naar uit
- Hoger/lager-knoppen: Meer of minder verlichting
- One-touch knop: Tik eenmaal voor uw favoriete lichtniveau

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Leverbare enkele modellen:

Leverbare dubbele modellen:

Rania

Rania IR

Dubbele Rania
(vierkante inbouwdoos)

Dubbele Rania IR
(vierkante inbouwdoos)

Rania eco-minder

Rania eco-minder IR

Dubbele Rania
(ronde inbouwdoos)

Dubbele Rania IR
(ronde inbouwdoos)

RNSU-452B-FXX-M
RNSU-452B-IXX-M
RISU-452B-FXX-M
RISU-452B-IXX-M
RNSU-452IB-FXX-M
RNSU-452IB-IXX-M
RISU-452IB-FXX-M
RISU-452IB-IXX-M
RDSU-452B-FXX-M
RDSU-452B-IXX-M
RIS-REMOTEB-AW-M

Frontplaat zonder afdekraam
Afdekraam/inbouwfrontplaat
IR frontplaat zonder afdekraam
IR afdekraam/inbouwfrontplaat
eco-minder frontplaat zonder afdekraam
eco-minder afdekraam/inbouwfrontplaat
eco-minder IR frontplaat zonder afdekraam
eco-minder IR afdekraam/inbouwfrontplaat
Extra dimmer zonder afdekraam
Afdekraam/inzetstuk extra dimmer
IR afstandsbediening voor enkele Rania
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RNDU-252B-FXX-M
RNDU-252B-IXX-M
RIDU-252B-FXX-M
RIDU-252B-IXX-M
RNEU-252B-FXX-M
RNEU-252B-IXX-M
RIEU-252B-FXX-M
RIEU-252B-IXX-M
RDDU-252B-FXX-M
RDDU-252B-IAW-M
RID-REMOTEB-AW-M

Frontplaat zonder afdekraam voor vierkante inbouwdozen
Afdekraam/inbouwfrontplaat voor vierkante inbouwdozen
IR frontplaat zonder afdekraam voor vierkante inbouwdozen
IR afdekraam/inbouwfrontplaat voor vierkante inbouwdozen
Frontplaat zonder afdekraam voor ronde inbouwdozen
Frame/inbouwfrontplaat voor ronde inbouwdozen
IR frontplaat zonder afdekraam voor ronde inbouwdozen
IR afdekraam/inbouwfrontplaat voor ronde inbouwdozen
Extra dimmer zonder afdekraam voor vierkante inbouwdozen
F
 rame/inzetstuk extra dimmer voor vierkante inbouwdozen
IR afstandsbediening voor dubbele Rania
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Dimmers:
• Piekbeveiliging blikseminslag (6 kV, 200 A)
• 10-jaars stroomuitvalgeheugen
• Spanningsregeling
• Nauwkeurige kleurconsistentie
• Enkele Rania: Wanddoos met een diepte van ten minste 35
mm aanbevolen
• Dubbele Rania vierkante inbouwdoos: Wanddoosdiepte van
ten minste 35 mm aanbevolen
• Dubbele Rania ronde inbouwdoos: Wanddoosdiepte van ten
minste 45 mm aanbevolen

• 220-240 V   50/60 Hz
• Enkele Rania max. wattage 450 W/VA, min. wattage 50 W/VA
• Dubbele Rania max. wattage 2 x 250 W/VA,
min. wattage 2 x 50 W/VA
• Soorten belastingen: Gloeilamp, halogeen, elektronische
laagspanning, magnetische laagspanning
• Gecertificeerd voor IEC/EN-compatibiliteit
• CE
• Universele dimmer met faseaansnij- en faseafsnij-functie
• Auto-reset thermische overbelastingsbeveiliging
• Auto-reset kortsluit- en overstroombeveiliging

Productafmetingen

Interfaces:

IR afstandsbediening
dubbele Rania
IR afstandsbediening
enkele Rania

• Belastingscapaciteit verhogen:

86,1 mm

- Max. 1 840 W van 230 V   belastingen gebruiken
RN-PB-B-AW-M
- Max. 1 200 W/VA van 12 V   belastingen gebruiken
NGRX-ELVI-CE-WH-CGP18582

• Regelen van tl-belastingen:
Gebruik GRX-TVI-CGP1859; max. geschakelde belasting
10 A; 0-10 V uitgangsspanning, Uitsluitend 10 µA–300 mA
afvoerstroom (max. 150 voorschakelapparaten)

Kleuren en afwerkingen*
Leverbare kleuren

Argentum
(AR)

Mica
(MC)

86,1 mm

Arctic White
(AW)

Enkele Rania,
eco-minder

Leverbare metaalafwerkingen

Bright Brass
(BB)

Bright Chrome
(BC)

Bright Nickel
(BR)

Satin Brass
(SB)

Satin Chrome
(SC)

Satin Nickel
(SN)

Antique Brass
(QB)

Antique Bronze
(QZ)

Gold
(AU)

Dubbele
Rania ronde
inbouwdoos
Dubbele Rania
vierkante
inbouwdoos

7,0
mm

OPMERKING: Door afdrukbeperkingen komen
de afgebeelde kleuren en afwerkingen mogelijk
niet volledig overeen met de werkelijke kleuren en
afwerkingen van de producten*

* eco-minder

-modellen alleen leverbaar in AW en SN.
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