Gira Touchdimmer
Gira Touchdimmers schakelen
en dimmen met capacitieve
sensortechnologie. De gewenste
lichtsterkte kan rechtstreeks
worden ingesteld door een lichte
aanraking van het bedienvlak.

Gira Touchdimmer, kleur aluminium
Gira Esprit, glas zwart
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Dimmen in zijn essentie
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Bediening
De Gira Touchdimmer kan
vanuit uitgeschakelde toestand
rechtstreeks op elke gewenst
dimniveau worden ingeschakeld –
eenvoudig met een gerichte aanraking van de rij LED-punten. Op
dezelfde manier kan vanaf elk ingesteld dimniveau rechtstreeks
naar een willekeurig ander niveau
worden overgegaan. Het huidige
geselecteerde lichtsterkteniveau
wordt aangegeven door het oplichten van de betreffende LED.
Wanneer de vinger over de rij
LED-punten wordt bewogen,
wordt het licht geleidelijk lichter
of donkerder.
De onderste helft van het bedienvlak is voorzien van een LED
die brandt ter oriëntatie zolang
de Gira Touchdimmer is uitgeschakeld. Bij aanraking van de
onderste helft schakelt de Gira
Touchdimmer in met een opgeslagen memorywaarde. Om
de Gira Touchdimmer uit te
schakelen is het voldoende om
weer de onderste helft van het
bedienvlak licht aan te raken.
De memorywaarde wordt eveneens ingesteld met het onderste
bedienvlak. Wanneer dit langer
wordt aangeraakt, gedurende
ca. 4 seconden, slaat de Gira
Touchdimmer het huidige ingestelde lichtsterkteniveau op als
memorywaarde.

Gira Touchdimmer

Technische gegevens
- negen dimniveaus
- weergave met vijf blauwe LED’s
- de LED linksbuiten markeert
het minimale en de LED rechtsbuiten het maximale lichtsterkteniveau; daartussen zitten nog
zeven dimniveaus
- memoryfunctie, instelbaar met
een aanraking van 4 seconden
- Omgevingstemperatuur:
+5 tot +45°C

Gira Touchschakelaar
Passend bij de Gira Touchdimmer
is de Gira Touchschakelaar verkrijgbaar. Deze is eveneens voorzien van capacitieve sensortechnologie en kan met een lichte
aanraking worden bediend. Beide
Touch-producten bieden een
uniforme uitstraling. Dat is vooral
een voordeel wanneer de Gira
Touchdimmer in combinatie met
andere lichtschakelaars wordt
geïnstalleerd.
De Gira Touchschakelaar heeft
een blauwe LED op het bedienvlak. Deze brandt ter oriëntatie
in het donker en gaat uit zodra
de schakelaar wordt bediend.
Dim- en schakelbasiselementen
Het Gira Touchdimmeropzetstuk
en het Gira Touchschakelopzetstuk kunnen met verschillende
basiselementen uit Gira Systeem
2000 worden gecombineerd.
Gira Touchdimmeropzetstuk:
- Systeem 2000 universeeldimmer-basiselement,
Art. nr. 0305 00,
aansluitvermogen
50 tot 420 W/VA
- Systeem 2000 LV-dimmerbasiselement,
Art. nr. 0331 00,
aansluitvermogen 20 tot 500 VA
- Systeem 2000 1-10 Vbesturingseenheidbasiselement,
Art. nr. 0860 00
Gira Touch-schakelopzetstuk:
- Systeem 2000 Tronic-schakelbasiselement,
Art. nr. 0866 00
- Systeem 2000 Triac-schakelbasiselement,
Art. nr. 0854 00
- Systeem 2000 relais-basiselement,
Art. nr. 0853 00
- Systeem 2000 relais-basiselement potentiaalvrij,
Art. nr. 1148 00
- Systeem 2000 HLK-relaisbasiselement,
Art. nr. 0303 00
Assortiment
Het Gira Touchdimmeropzetstuk
en het Gira Touchschakelopzetstuk zijn verkrijgbaar voor de
programma’s uit Gira Systeem 55
en voor Gira E 22.
Technische wijzigingen
voorbehouden

Gira Touchschakelaar
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Gira Touchdimmer
Een lichte aanraking is voldoende
om de Gira Touchdimmer te bedienen, omdat deze werkt met
capacitieve sensortechnologie.
De gewenste lichtsterkte kan eenvoudig worden ingesteld door
de LED-punten aan te raken.
Een beschaafd geluidssignaal
bevestigt de bediening.

