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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.

PRODUKTINFO Qubino Mini Dimmer

EGENSKAPER
• Dimmer for innfelling i veggboks

• Kan dimmes manuelt eller med app

• Fungerer på ulike typer brytere: impulsbryter vippebryter etc.

• Kan dimme: Glødelamper, halogen, dimbar LED og LED-striper og 

kompakte lysstoffrør

• Kompatibel med med eller uten N-leder

• Strømmåling

• LED diode viser inkluderingsstatus og feil

• Fungerer som en signalrepeater 

• Kan brukes til å fjernstyre andre enheter i Z-Wave-nettverket

• Faseavsnitt - passer for forskjellige typer 

tilkoblet last 

• Støtter krypteringsmodus S0, S2 Authenticated Class, 

S2 Unauthenticated Class

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

Maks belastning 230V  200W (resistiv last)

Eget effektforbruk 0,4W

Omgivelsestemperatur  0°C til 40°C

Dimmer  MOSFET faseavsnitt

Rekkevidde RF Min. 40 meter

Målingens nøyaktighet 2-leder ± 10%

 3-leder ± 2%

Montering I veggboks Ø ≥ 60mm, dybde ≥ 60mm

Størrelse (LxBxH)  38 x 33,5 x 15,5mm

Sertifisering Z-Wave Plus, CE

VEDLIKEHOLD
Produktet trenger ikke vedlikehold.    
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Qubino Mini Dimmer er en MOSFET dimmer som støtter 

dimbare LED-pærer, lavspente halogenlamper med elektroniske 

transformatorer og dimbare kompakte lysrør. Dimmeren måler 

strømforbruket til den tilkoblede enheten. Den kan fungere 

med eller uten N-leder. Qubino Mini Dimmer installeres raskt 

og enkelt. Qubino Mini Dimmer fungerer også som en repeater, 

noe som bidrar til å forbedre rekkevidden og stabiliteten i 

Z-Wave-nettverket ditt.

Qubino Mini Dimmer kan brukes til mer enn bare å dimme 

lys. Dimmeren kan for eksempel skru lys av eller på enten via 

appen eller automatisk etter en satt tid. Den kan også måle 

strømforbruket på alle tilknyttede enheter, noe som hjelper  

deg å spare strøm. 

Dimmeren kan brukes i forskjellige scener, noe som kan bidra til 

å gjøre livet ditt mer behagelig. Med Qubino Mini Dimmer kan 

du fjernstyre dine enheter via smarttelefon.
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