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Reglera ljustemperaturen med ny unik vriddimmer!
DALI är en ny dimmer från Schneider Electric som inte
bara reglerar ljusstyrkan i ett rum utan även ljustemperaturen. DALI-dimmern ger därmed möjligheten att
välja mellan varmt vitt, neutralt vitt eller dagsljusvitt
och på så sätt skapa en unik atmosfär i rummet.
Med Schneider Electrics nya DALI-dimmer kan du kontrollera både ljusets styrka och dess ”temperatur” eller färgton.
DALI står för ”Digital Addressable Lighting Interface” och
ger helt nya möjligheter att få exakt det ljus som önskas i
ett rum.
Den nya dimmern fungerar väldigt intuitivt. Genom att
trycka på dimmerknappen sätter du på och stänger av den
och för att justera ljusstyrkan är det bara att vrida. Den unika funktionen att styra ljusets temperatur får du genom att
trycka på knappen samtidigt som du vrider. För att justera
färgtemperaturen krävs det att armaturen har ett Dali-don
typ 8. DALI-dimmern ger möjligheten att välja mellan varmt
vitt, neutralt vitt eller dagsljusvitt.
Ett varmt vitt ljus med sina mer gula och röda undertoner
skapar en mysig stämning medan ett neutralt vitt ljus ger en
mix där vacker atmosfär och distinkta kontraster möts – ett
ljus som avbildar verkligheten som den ser ut. Ett neutralt
ljus är därför idealistiskt för t.ex. badrum kök och hobbyrum.
Dagsljusvitt påminner om en ljus klar eftermiddagshimmel
och är ett ljus som ofta rekommenderas för arbetsplatser.
DALI-dimmern är anpassad för att kunna styra och dimra
upp till 26 DALI-don som överensstämmer med DALIstandard IEC 62389-209 (Device Type 8, ”tunable white”).
Dimmern har integrerad DALI-strömförsörjning och det är
möjligt att parallellkoppla upp till fyra aktiva DALI-dimrar.
Till systemet krävs en extern ljuskälla, ett Dali-don.
Dimmern är enkel att installera och är perfekt i miljöer som
kontor, hotell, restauranger såväl som i hemmamiljöer.
DALI-dimmern ingår i Schneider Electrics Exxactserie
och finns i vit, antracit och metallic. För ytterligare information, vänligen läs mer här: schneider-electric.se/dali eller
kontakta er lokala representant.
För ytterligare information:
Pia Rydback, kommunikationschef Schneider Electric
Mobil: 076 149 71 80
Epost: pia.rydback@schneider-electric.com

DALI är en helt ny unik dimmer från Schneider Electric som
reglerar ljustemperaturen i rummet.
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