
Novo
Dimmer para lâmpadas LED 2 
FIOS, sem neutro

Gama de Dimmers para   
lâmpadas LED

Gama de Dimmers para fitas 
LED monocolor 12-48Vcc
Válidos para todas as fitas LED do mercado.

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

Esquema de instalação

· Regulador para lâmpadas LED 230V e 12V.
· Regulação tanto no início de fase (4-100W), 

como no final de fase (4-350W), sendo válido 
para todo o tipo de lâmpadas LED reguláveis.

· Controlo por meio de botões convencionais.

· Dimmer para fitas LED monocolor 12-
48Vcc.

· Capacidade até 8A.
· Controlo por meio de botões            

convencionais.
· Velocidade de regulação ajustável.

· Regulador universal (LED, RLC e CFL).
· Regulação tanto no início de fase (4-100W), 

como no final de fase (4-350W), sendo válido 
para todo o tipo de lâmpadas LED reguláveis.

· Mestre/Escravo para aumentar a potência.
· Controlo por meio de botões convencionais.

· Dimmer para fitas LED monocolor 
12-48Vcc.

· Capacidade até 20A.
· Controlo por meio de botão,             

potenciómetro ou sinal 0/10V.
· Configuração Mestre/Escravo para 

aumentar a potência.

· Regulador para altas potências de lâmpadas 
LED reguláveis em:
. Início de fase: RE EL5 LE1 (7- 1.200W).
. Final de fase: RE EL5 LE3 (1.000W) .

· Mestre/Escravo para aumentar a potência.
· Controlo por meio de botão, potenciómetro 

ou sinal 0/10V.

· Dimmer para fitas LED 12-48Vcc sem fios 
(RF).

· Capacidade até 8A.
· Controlo por meio de botão e/ou por 

meio de telecomando (ref.: RC KNX 001).

· Regulador universal (LED, RLC) sem fios 
(RF).

· Regulação tanto no início de fase (4-100W), 
como no final de fase (4-300W), sendo 
válido para todo o tipo de lâmpadas LED 
reguláveis.

· Controlo por meio de botão e/ou teleco-
mando (ref.: RC KNX 001).

· Amplificador para fitas LED.
· Permite incrementar a potência regulada 

mais 8A.
· Instalação em combinação com os 3 

reguladores anteriores.
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· Regulador de intensidade, de última geração, para o controlo de 
lâmpadas LED reguláveis por meio de botões convencionais.

· Instalação a 2 fios, sem necessidade do Neutro.
· Tecnologia de regulação, tanto no início de fase (4-80 W), como no 

final de fase (4-200 W).
· Permite o controlo de lâmpadas LED de 230 V (GU10, E27…), bem 

como de 12V (MR16).



DISTRIBUIDOR

Novos Dimmers 
para Lâmpadas LED

RE PLE LE3

Esquema de instalação

Novo
Dimmer para lâmpadas LED

Dimmers para equipamentos 
1/10Vcc e DALI

RE KNX 010
· Regulador para o controlo de luminárias, 

LED ou fluorescência, com Driver ou       
Reactância regulável por sinal 1/10Vcc.

· Capacidade até 275VA.
· Montagem incrustada em caixa de registo.
· Controlo por meio de botão e/ou por meio 

de telecomando (ref.: RC KNX 001).

RE KNX DA1
· Regulador para o controlo de luminárias, 

LED ou fluorescência, com Driver ou       
Reactância regulável por sinal DALI.

· Capacidade até 64 equipamentos.
· Montagem incrustada em caixa de registo.
· Controlo por meio de botão e/ou por meio 

de telecomando (ref.: RC KNX 001).

RE PLA 010
· Regulador para o controlo de luminárias, 

LED ou fluorescência, com Driver ou      
Reactância regulável por sinal 1/10Vcc.

· Capacidade até 275VA.
· Montagem incrustada em caixa de registo.
· Controlo por meio de botão.

RE PLA DA1
· Regulador para o controlo de luminárias, 

LED ou fluorescência, com Driver ou       
Reactância regulável por sinal DALI.

· Capacidade até 64 equipamentos.
· Montagem incrustada em caixa de registo.
· Controlo por meio de botão.
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· Regulador de intensidade para lâmpadas LED num novo formato 
compacto e com terminais de ligação com parafusos.

· Instalação a 3 fios, precisa de Neutro.
· Tecnologia de regulação tanto no início de fase (4-100W), como no 

final de fase (4-350W), sendo válido para todo o tipo de lâmpadas 
LED reguláveis.

· Permite o controlo de lâmpadas LED de 230V (GU10, E27…), bem 
como de 12V (MR16).

· Controlo por meio de botões convencionais.


