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Pak. Nr ref. Ściemniacze z łącznikami – 230 VA 
(ciąg dalszy)
Ściemniacz 100-1000 W

1 0670 86 Ściemniacze używane do włączania 
i ściemniania oświetlenia o mocy 100 do
1000 W, dla lamp żarowych, halogenowych 
230 V, halogenowych ELV poprzez 
transformator ferromagnetyczny lub
elektroniczny. 

Instalacja z przewodem neutralnym w puszcze 
podtynkowej podwójnej otwartej.
Do montażu w ramce 4/5-modułowej.

Ściemniacz 0-10 V
1 0670 80 Używany do włączania i ściemniania

opraw oświetleniowych ze sterowaniem 
0-10 V. 

Sterownik do ściemniaczy modułowych
1 0670 89 Używany do sterowania ściemniaczami 

modułowymi, nr ref. 0036 60/71.

Łącznik czasowy
1 0670 51 Bez zacisku neutralnego, 2-przewodowy, 

1000 W.
Do włączania oświetlenia o mocy 1000 W 
dla lamp żarowych i halogenowych 230 VA, 
halogenowych ELV 400 VA, świetlówek. 

Do włączania silnika (np. sterowanie wentylacji) 
– 250 VA. Opóźnienie od 25 s do 15 min.

Łącznik czasowy, programowalny
1 0670 53 Używany do włączania sterowania 

grzejnikiem (wysyła 2 polecenia, komfort/
obniżone) lub do programowania włączenia/
wyłączenia obwodu elektrycznego. 

Ciągłe wyświetlanie aktualnego programu.
Program 7-dniowy.
Ilość programów: maks. 28.
1 wyjście z zestykiem przełącznym. 
Zasilanie: 230 VA – 50 Hz.
Moc maks.: 2300 W.

Pak. Nr ref. Ściemniacze – 230 VA
Uniwersalny ściemniacz 40-300 W dla lamp 
energooszczędnych i diodowych LED

1 0670 85 Używane do włączania i ściemniania: lamp 
energooszczędnych, LED 230 V, 
lamp żarowych od 40 do 300 W maks., 
lamp halogenowych 230 V, halogenowych 
ELV z transformatorem ferromagnetycznym 
lub elektronicznym, świetlówek 160 VA. 

Należy podłączyć przewód neutralny. Ściemniacz 
należy skonfi gurować do współpracy ze źródłem 
światła. W całym obwodzie należy użyć tego 
samego rodzaju źródeł.

Ściemniacz sterowany zdalnie dla obciążeń 
do 40-400 W
Do włączania i ściemniania oświetlenia o mocy 
od 40 do 400 W maks., dla lamp żarowych, 
halogenowych 230 V, halogenowych ELV 
z transformatorem ferromagnetycznym lub
elektronicznym.
Może być używany jako ściemniacz, z wstępnie 
ustawionymi poziomami (0-33-66-100%) lub 
do oświetlenia nocnego (lampa stopniowo gaśnie 
w ciągu 1 godziny).
Funkcja pamięci stanu (może być wyłączona).

1 0670 87 Może być sterowany:
- jednym łącznikiem schodowym 
(nr ref. 0670 01);
- przez jeden lub więcej przycisków

(nr ref. 0670 31);
- pilotem TV lub DVD (brak w zestawie) po 
wprowadzeniu kodu ściemniacza do pilota. 
Kompatybilny z większością pilotów dostępnych na 
rynku (do włączania / wyłączania / ściemniania).

Ściemniacz 40-400 W
1 0670 84 Może być włączany jednym łącznikiem 

schodowym (nr ref. 0670 01) lub 1 lub 
większą liczbą przycisków (nr ref. 0670 31).

Ściemniacz 40-600 W
1 0670 82 Do włączania i ściemniania oświetlenia 

o mocy od 40 do 600 W, dla lamp żarowych, 
halogenowych 230 V, halogenowych ELV 
z transformatorem ferromagnetycznym. 

Funkcja pamięci stanu. 
Może być włączany przez 1 lub więcej przycisków
(nr ref. 0670 31) do włączania / wyłączania 
i ściemniania.

Ściemniacz 40-300 W
1 0670 81 Do włączania i ściemniania oświetlenia 

o mocy od 40 do 300 W, dla lamp żarowych, 
halogenowych 230 VA i halogenowych ELV 
z transformatorem ferromagnetycznym.

Może być włączany / wyłączany przez łącznik 
schodowy (nr ref. 0670 01).

Ściemniacz dotykowy 40-400 W
1 0670 43 Do włączania i ściemniania oświetlenia 

o mocy od 40 do 400 W, dla lamp żarowych, 
halogenowych 230 V, halogenowych ELV 
z transformatorem ferromagnetycznym lub 
elektronicznym. 

Może być włączany przez 1 lub więcej przycisków
(nr ref. 0670 31).

0670 87 (Tytanowy) 0670 43 (Drewno Dąb)

CelianeTM

Ściemniacze i łączniki czasowe

0670 85 (Biały)

Tabela doboru:  mechanizmów i klawiszy/plakietek (str. 48 do 59), 
puszek, uchwytów i ramek (str. 60 do 69)

0670 51 (Mika) 0670 53 (Stal Szlachetna)

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym


