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Connecte SmartDreiedimmer er tilpasset norske veggbokser og installasjonssystemer. Dimmeren finnes i både 
polarhvit og i sort utgave, og passer i Plus-, Layer- og Optionrammer. Dette gjør det enkelt å bytte fra 
konvensjonelle kontakter til smarte dimmere. SmartDreiedimmer er ideell for både private hjem og kontorer. 
 
SmartDreiedimmer kan brukes på både LED, halogen og vanlige lyspærer, og fungerer både med og uten N-
leder. Produktet er laget med fokus på sikkerhet og har både elektronisk sikring mot høy temperatur i tillegg til 
smeltesikring. 
 
Gjennom automasjoner kan SmartDreiedimmer brukes til formål som for eksempel tidsstyring eller 
som hovedbryter for SmartStikk og frittstående lamper. 
 
SmartDreiedimmer følger standarden ZigBee 3.0 og kan benyttes i de fleste smarthussystemer som f.eks. 
FutureHome, Homey, Google Home og Tuja-baserte systemer.  
SmartDreiedimmer fungerer som signal-forsterkere i ZigBee nettverket og bidrar til god dekning. 
 
 
 
 
 
Funksjoner: 
 
• Smart dreiedimmer 

• FutureHome, Homey, Google Home & Tuja 

• ZigBee 3.0 Smarthus 

• GLE - bakkantdimmer 

• LED, halogen og vanlige lyspærer 

• Tidsstyring 

• Nedtelling 

• Styring av smarte stikkontakter  

• Minne for status etter strømbrudd 

• Skybaserte automasjoner 

• Passer i Plus-, Layer- & Optionrammer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se neste side for produktoversikt 
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Lanse AS 
Postboks 406 Økern, 0513 Oslo 
Telefon: +47 22 80 19 00,  
E-post: lanse@lanse.no, Web: www.lanse.no  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spesifikasjon:       

• 230 VAC / 50Hz 
• Maks belastning 300W 
• GLE bakkantdimmer 
• LED, halogen og vanlige lyspærer 
• Med og uten N-leder 
• Kan benyttes mot flere endevendere 
• Elektronisk temperatursikring 
• Smeltesikring 
• Protokoll: ZigBee 3.0 
• Farge: Hvit RAL 9010 / Sort RAL 9005 
 

 
Bestillingsinformasjon 
 

Elnr.  Beskrivelse       
45 009 88  SmartDreiedimmer PH 
45 009 89  SmartDreiedimmer SO 
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