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Reóstato para LEDs incorporável
#71213

Reóstato para LEDs incorporável de alto desempenho para controlar sem fios as suas luzes

Características principais
• A melhor solução para regular sem fios a intensidade das luzes

LED (até 50 Watts)
• Também é compatível com luzes incandescentes e de halogénio

(até 250 Watts)
• Escolha entre 2 modos distintos de regulação da intensidade de

LEDs para o melhor desempenho (flanco ascendente e
descendente)

• Design compacto: pode ser facilmente instalado numa caixa de
teto ou derivação

• Liga até 2 interruptores de parede existentes, por exemplo, no
cimo ou fundo de escadas

• Os interruptores de parede existentes continuam a funcionar

O que está na caixa
• Reóstato para LEDs incorporável
• Manual

Requisitos de sistema
• Transmissor Trust Smart Home
• Luzes LED/Incandescentes/Halogénio de intensidade regulável
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GERAL
Height of main product
(in mm)

45 mm Width of main product
(in mm)

40 mm

Depth of main product
(in mm)

15.2 mm Total weight 193 g

Weight of main unit 79 g

POWER ADAPTER
Power adapter included False

POWER OUTPUT
Number of power output
channels

1 Power conversion main
component

MOSFET

33
Code system Automatic Start Line Product type Receiver

IMMER
Dimming modulation Leading-edge, trailing-edge

BUILD-IN
Intended installation Build-in Number of traditional

wall switches supported
2

Possible to connect
traditional wall socket

False Possible to connect
traditional wall switch

True

Required electrical
power wires

220V, Null Supports stairwell
circuit

True

RECEIVER
Max number of
transmitters supported

32

OUTPUT
Power output True Output voltage 230

Max power per
supported lamp/device
type

20-250W Resistive load ,
3-50W Dimmable ESL/LED

Total max output power
(W)

250 Watt

ELECTRONIC
Standby power 1 W Input frequency of main

device
50 Hz

Input voltage of main
device

230 V

LAMP
Dimming range 10 - 100 %
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CONNECTIVITY
Cables included No Wireless range 40 m

CONTROL
Controls Lights on/off Indicators Power

COMPATIBILITY
Compatible Product
Lines

Start Line
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