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Ny dimmer-teknik säkerställer ljuskvalitén!
Glöm dålig dimringskvalité, surrande ljud eller i
värsta fall, att lampan inte fungerar alls. Schneider
Electrics nya Renova-dimmer har en unik teknik
utvecklad för att synkronisera med LED-belysning.
LED-lampor blir allt vanligare och med tanke på att en
LED-lampa ger cirka 80 procents energibesparing är
det inte svårt att förstå varför.
Schneider Electrics nya dimmer i serien Renova har
en teknik som är speciellt utvecklad för att dimmern
ska synkronisera perfekt med modern LED-belysning.
Säkert har du stött på problemet, att din befintliga
dimmer kombinerad med din moderna belysningskälla
ger en dålig dimringskvalitet, ett obehagligt surrande
ljud eller i värsta fall att armaturen inte fungerar.
Problem som dessa slipper du helt med den nya
Renova-dimmern och detta oavsett om det handlar om
nybygge eller uppgradering av en befintlig installation.
Resultatet efter en snabb och enkel montering blir en
flexibel ljussättning möjlig att varieras från arbetsljus
till mysbelysning.
Renova är uttag och strömbrytare i retrostil som
passar lika bra i äldre hus som i moderna hem.
Renova LED-dimmer finns i vitt, svart, valnöt-, marmoroch metallmönster. Cirkapris 995 kronor.

Tekniken i Renovas nya dimmer är speciellt utvecklad för att synkronisera med modern LED-belysning.
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Om Schneider Electric
Schneider Electric är en ledande specialist inom digital utveckling av energihantering och automation i hem, fastigheter,
datacenter, infrastruktur och industrier. Med närvaro i över 100 länder är Schneider Electric världens ledande företag inom
energihantering - mellanspänning, lågspänning, avbrottsfri kraft och automationssystem. Vi erbjuder integrerade lösningar
som effektivt kombinerar energi, automation och mjukvara. I vårt globala ekosystem samarbetar vi i vår öppna plattform
med ett stort nätverk av partners, systemintegratörer och utvecklare för att leverera realtidskontroll och optimala lösningar. Vi tror att alla fantastiska medarbetare och partners gör Schneider till ett fantastiskt företag. Vårt engagemang för
innovation, mångfald och hållbarhet säkerställer att ”Life is On” är överallt och för alla.
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