
Nieuwe
Dimmer voor LED-lampen met 
2 draden, zonder N-aansluiting

Aanbod van dimmers voor 
LED-lampen

Aanbod aan dimmers voor 
eenkleurige LED-strips 12-
48VDC
Geschikt voor alle LED-strips die op de markt zijn

RE PLE LE0 RE PLE LE1 RE PLA LE2

RE EL1 LE1 RE EL2 LE2

RE EL5 LE1 - RE EL5 LE3 RE KNX LE2

RE KNX LE1 AM PLA LE2

Installatieschema

· Dimmer voor led-lampen 230V en 12V.
· Dimming zowel aan het begin van de 

fase (4-100W), als aan het einde van de 
fase (4-350W), zijn geschikt voor elk type 
reguleerbare led-lampen.

· Bediening d.m.v. conventionele knoppen.

· Dimmer voor eenkleurige LED-strips 
12-48VDC.

· Capaciteit tot 8A.
· Bediening d.m.v. conventionele knoppen.
· Aanpasbare dimsnelheid.

· Universele dimmer (LED, RLC en CFL).
· Dimming zowel aan het begin van de fase 

(4-100W), als aan het einde van de fase (4-
350W), zijn geschikt voor elk type reguleerbare 
led-lampen.

· Master/Slave voor versterken vermogen.
· Bediening d.m.v. conventionele knoppen.

· Dimmer voor eenkleurige LED-strips  12-
48VDC.

· Capaciteit tot 20A.
· Bediening d.m.v. knop, potentiemeter of 

signaal 0/10V.
· Configuratie Master/Slave voor versterken 

vermogen.

· Dimmer voor groot vermogen van reguleerbare 
led-lampen aan:
. Begin van de fase: RE EL5 LE1 (7- 1.200W)
. Einde van de fase: RE EL5 LE3 (1.000W) .

· Master/Slave voor versterken vermogen.
· Bediening d.m.v. knop, potentiemeter of signaal 

0/10V.

· Dimmer voor eenkleurige LED-strips  12-
48VDC draadloos (RF).

· Capaciteit tot 8A.
· Bediening d.m.v. knop en/of d.m.v.      

afstandsbediening (réf.: RC KNX 001).

· Universele dimmer (LED, RLC) draadloos (RF).
· Dimming zowel aan het begin van de fase 

(4-100W), als aan het einde van de fase (4-
300W), zijn geschikt voor elk type reguleerbare 
led-lampen.

· Bediening d.m.v. knop en/of d.m.v.              
afstandsbediening (ref.: RC KNX 001).

· Versterker voor LED-strips.
· Maakt toename van het dimvermogen 

met nog eens 8A mogelijk.
· Installatie in combinatie met de 3 eerdere 

dimmers.
Knop

La
st

· Intensiteitsdimmers, van de nieuwste generatie, voor het bedienen 
van instelbare led-lampen door middel van conventionele knoppen.

· Installatie met 2 draden, aardedraad is niet nodig.
· Dimtechnologie zowel aan het begin van de fase (4W-80W) als aan 

het einde van de fase (4W-200W).
· Maakt de bediening van led-lampen van 230V (GU10, E27…) moge-

lijk, alsmede van 12V~ (MR16).



DISTRIBUTEUR

Nieuwe Dimmers 
Voor LED-Lampen

RE PLE LE3

Installatieschema

Nieuwe
Dimmer voor LED-lampen

Dimmers voor installaties 
1/10VDC en DALI

RE KNX 010
· Dimmer voor de bediening van verlichting, 

led of fluorescentie, met driver of ballast 
dimbaar via signaal 1/10Vcc.

· Capaciteit tot 275VA.
· Verzonken montage in inbouwdoos stekker.
· Bediening d.m.v. knop en/of d.m.v.         

afstandsbediening (ref.: RC KNX 001).

RE KNX DA1
· Dimmer voor de bediening van verlichting, 

led of fluorescentie, met driver of ballast 
dimbaar via signaal DALI.

· Capaciteit tot 64 installaties.
· Verzonken montage in inbouwdoos stekker.
· Bediening d.m.v. knop en/of d.m.v.          

afstandsbediening (ref.: RC KNX 001).

RE PLA 010
· Dimmer voor de bediening van verlichting, 

led of fluorescentie, met driver of ballast 
dimbaar via signaal 1/10VDC.

· Capaciteit tot 275VA.
· Verzonken montage in inbouwdoos stekker.
· Bediening d.m.v. knop.

RE PLA DA1
· Dimmer voor de bediening van verlichting, 

led of fluorescentie, met driver of ballast 
dimbaar via signaal DALI.

· Capaciteit tot 64 installaties.
· Verzonken montage in inbouwdoos stekker.
· Bediening d.m.v. knop.

Auzolan, 2 - 20303 IRUN 
(Spanje)
Tel.: +34 943 62 79 88
Fax: +34 943 62 57 64
info@dinuy.com
www.dinuy.com

Knop

La
st

· Intensiteitsdimmer voor LED-lampen in een nieuw compact forma-
at en met aansluitklemmen met schroeven.

· Installatie met 3 draden, aardedraad is nodig.
· Dimmertechnologie zowel aan het begin van de fase (4-100W), als 

aan het einde van de fase (4-350W), zijn geschikt voor elk type 
reguleerbare LED-lampen.

· Maakt de bediening van LED-lampen van 230V (GU10, E27…) 
mogelijk, alsmede van 12V (MR16).

· Bediening d.m.v. conventionele knoppen.


