REPORT
Série 15 - Yesly

O Dimmer YESLY Bluetooth permite controlar
remotamente muitos tipos diferentes de fontes
de iluminação - aumentando o conforto e
reduzindo o desperdício de energia.

Características
• Compatível com lâmpadas que economizam energia, lâmpadas fluorescentes dimerizáveis
compactas (CFL) ou dimerizáveis e com transformadores eletromecânicos e eletrônicos
• Tipo 15.71: compatível para montagem com sistemas civis de mercado,
		
compatível com os sistemas civis tradicionais do mercado italiano
• Tipo 15.21: montagem embutida (p.ex. caixa Ø 60 mm)
• Programação através de smartphone Android ou iOS
• Conexão Bluetooth 4.2 Low Energy protegida com criptografia de 128 bits

• 1 saída
• Carga máxima da lâmpada: Tipo 15.71: 100W LED, 200W halógena
		
Tipo 15.21: 150W LED, 300W halógena
• 7 funções selecionáveis, modificando o método e a curva de dimerização
• Função AUTO, define automaticamente o método mais correto
para dimerizar a lâmpada aplicada
• Método de dimerização, corte de fase: Leading Edge e Trailing Edge
• Função padrão: Trailing Edge - dimerização linear
• 1 entrada para pulsador cabeado. Pode ser controlado por: pulsador cabeado, pulsador wireless, smartphone
• Compatível com lâmpadas que economizam energia, lâmpadas fluorescentes dimerizáveis compactas (CFL)
ou dimerizáveis e com transformadores eletromecânicos e eletrônicos
• Gerenciamento de até 8 cenários
• Proteção contra superaquecimento e curto-circuito
• Tensão de alimentação 230V AC (50/60Hz)

Tipo 15.71 - Dimmer Bluetooth compatível com os sistemas civis tradicionais do mercado italiano
Integrável
com caixa para
3 módulos

Controle de
luminosidade

Controle da
iluminação

Os dispositivos 15.71 são compatíveis
com os sistemas civis: AVE®*, Bticino®*,
Gewiss®*, Simon Urmet®*, Vimar®*,
através de adaptadores especiais
incluídos na embalagem.

Função
Soft Start
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15.71

Tipo 15.71.8.230.B200 - branco
Tipo 15.71.8.230.B202 - cinza antracite

* Nota: As marcas registradas e
nomes comerciais mostrados não
são de propriedade da Finder S.p.A.
ou empresas coligadas, e são
referidos neste material apenas
para fins de informações técnicas.

Tipo 15.21 - Dimmer Bluetooth, montagem embutida (por exemplo, caixa Ø 60 mm)
Montagen
embutida

Controle de
luminosidade

O dispositivo 15.21 é adequado
para montagem em caixas de
0 60 mm ou em caixas de passagem.

Controle da
iluminação

A FINDER reserva-se ao direito de fazer alterações aos seus produtos a qualquer momento, sem aviso prévio. A FINDER declina toda a responsabilidade por danos a propriedades ou pessoas resultantes do uso impróprio ou impróprio dos seus produtos.
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Função
Soft Start
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Tipo 15.21.8.230.B300
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