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PRODUKTINFO FIBARO Walli Dimmer

FIBARO WALLI
DIMMER

EGENSKAPER
• Bryter for veggboks 13A
• SmartStart
• Fjernstyring av lys
• Lyskontroll gjennom talekommandoer
• LED-ringen kan tilpasses etter brukerens ønske
• Varsel om feil på elektriske enheter
• Oversikt over strømforbruk
• Enkel montering i standard vegguttak
• Perfekt match mellom enheten og rammene i hele Walli-serien
NB! Styring av lys kan være utfordrende, og vi anbefaler å teste
kompabiliteten før installasjon. Sjekk gjerne med oss.
TEKNISKE DATA
Protokoll
Chip
Spenning
Kompatible lyskilder

FIBARO Walli Dimmer er en intelligent lysdimmer med integrert
lysbryter. Fungerer med mange lyskilder, som for eksempel
LED-dioder, kompakte lamper, tradisjonelle lyspærer og
halogenpærer. Enheten er utstyrt med funksjoner for elektronisk
kalibrering og en strømmålerfunksjon.
FIBARO Walli Dimmer har et moderne og gjennomtenkt design.
Bryteren er lavtbyggende og strømlinjeformet, og matcher de
andre enhetene i FIBARO Walli-serien - en klar visuell fordel når
flere enheter skal plasseres ved siden av hverandre, for eksempel
i en dobbel ramme.

Omgivelsestemperatur
Fuktighet
Rekkevidde RF
Tilkobling
Type
Størrelse (LxBxH)
Sertifisering

Z-Wave, 868,4MHz
Z-Wave 500 chip
230VAC 50Hz
Vanlige lyspærer, halogenpærer,
kompakte lamper (fluorlys),
elektroniske transformatorer,
LED-lys, resistiv-induktive laster,
ferromagnetiske transformatorer
0°C til 35°C
Maks 95% RF
Min. 40 meter
Anbefalt fra 1,5 til 4,0mm2
FGWDEU-111
86 x 86 x 55mm
Z-Wave Plus, CE
RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU

VEDLIKEHOLD
Produktet trenger ikke vedlikehold.				
			
GARANTI
2 år

86 mm

EL-NR.

PRODUKT

45 125 84

FIBARO Walli Dimmer

PRIS PR. STK.
838,00

55 mm

Ver. 2021-A

86 mm
Produktet skal installeres og dokumenteres ihht gjeldende utgave av NEK 400 og installasjonsveiledning. Arbeidet skal utføres av autorisert elektroinstallatør.
All FDV-informasjon
er inkludert på
oppslaget. For
informasjon
henvises
installasjonsveiledning.
Produktet skal installeres i hht til gjeldende
installasjonsveiledning.
Alldette
FDV-informasjon
er ytterligere
inkludert på
dette oppslaget.
Fortilytterligere
informasjon henvises til installasjonsveiledning.

Alle priser eks. mva.

www.thermo-floor.no

2 år

GARANTI - DIN SIKKERHET

TF AS tar forbehold om typografiske feil, andre feil eller mangler i vår informasjon.

