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Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet. 
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifikasjonene kan endres uten ytterligere varsel.

GARANTI - DIN SIKKERHET

QUBINO
DIN DIMMER

PRODUKTINFO Qubino DIN Dimmer

EGENSKAPER 
• Brukes til dimming av lys

• Måler strømforbruk 

• Minnefunksjon lagrer innstillinger ved strømbrudd

• Kan styres både gjennom Z-Wavenettverket og via veggbrytere

NB! Styring av lys kan være utfordrende, og vi anbefaler å teste 

kompabiliteten før installasjon. Sjekk gjerne med oss.

TEKNISKE DATA
Protokoll  Z-Wave, 868,4MHz

Chip Z-Wave 500 chip

Spenning 230VAC  50Hz / 24VDC - 30VDC

Maks. last 230VAC: 0,85A/200W (resistiv last)

 30VDC: 0,85A/21W (resistiv last)

Effektforbruk 0,7W

Strømforbruksmåling ±2W 

Omgivelsestemperatur   -10°C til 40°C

Rekkevidde RF Inntil 30 meter 

Type  ZMNHSD1

Størrelse (LxBxH)  58 x 18 x 93mm

Sertifisering Z-Wave Plus, CE

 EN 60669-1

VEDLIKEHOLD
Produktet trenger ikke vedlikehold.

GARANTI 2 år

EL-NR. PRODUKT

45 123 06 Qubino DIN Dimmer

Qubino DIN Dimmer er en DIN-skinnemontert dimmer for 

dimming av lys. Du kan styre enten eksternt via Z-Wave-

nettverket eller via veggbryter. Dimmeren måler også strøm-

forbruket og støtter tilkoblingen av en digital temperatursensor.

Qubino DIN Dimmer kan operere over et bredt temperatur-

område (-10˚C til 40˚C). Den støtter tilkobling av en digital 

temperaturføler, som blant annet er nyttig for å skape kom-

plekse scenarier. Hver modul fungerer også som en repeater for 

å forbedre rekkevidden og stabiliteten til Z-Wavenettverket.

Qubino DIN Dimmer er kompakt i størrelse og enkel å installere.
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