VARIADOR DE LUMINOSIDADE OU VELOCIDADE
Evidence
Controla a luminosidade do ambiente. Para lâmpadas Led Dimerizável e Dicróica Dimerizável.
Pode ser utilizado como controlador de Ventilador. Antes de instalar, verifique no manual de instalação do Ventilador (Não acompanha o produto),
a compatibilidade com este produto.

Informações de Uso

Informações Relevantes

Instalação:
Em caixa 4” x 2”.
Conexão elétrica com fios de 1,0mm².

- Para acender a lâmpada ou acionar o
Ventilador, gire o botão no sentido horário até
ouvir o “click”.

Tensão de operação:
127V~ ou 220V~.

- Para aumentar a luminosidade da lâmpada
ou velocidade do Ventilador, gire o botão no
sentido horário e para diminuir gire o botão no
sentido anti-horário.

Composição: Termoplásticos isolantes,
partes condutoras em liga de cobre,
elementos de contato em prata e liga de
cobre .

Especificações Técnicas do Produto

Potência do Motor/Lâmpada:
Até 150W em 127V~.
Até 250W em 220V~.
Observar a potência especificada
pelo fabricante do Ventilador
(Não acompanha o produto).
Consumo 127V~:
Em operação aproxidamente 1W
(plena carga).
Consumo 220V~:
Em operação aproxidamente 1,1W
(plena carga).
Botão rotativo com chave.

- Para desligar, gire o botão no sentido antihorário até ouvir o “click”.
- Uso residencial.
Permite comandar uma ou mais lâmpadas
Led Dimerizável e Dicróica Dimerizável
exclusivamente de um único local, desde que
não ultrapasse o limite de potência (150W
para tensão de 127V~ e 250W para tensão de
220V~).
Permite comandar apenas um Ventilador.
Antes de instalar, verifique no manual de
instalação do Ventilador (Não acompanha o
produto), a compatibilidade com este
produto.

Garantia: A FAME LTDA. garante o produto
contido nesta embalagem contra eventuais
defeitos de fabricação pelo prazo de 1 ano,
contado e comprovado pela data de emissão
do comprovante fiscal de venda ao
consumidor, com atendimento no próprio
local de aquisição.
Validade: “Produto não perecível”.
Importante: Antes de iniciar a instalação
desligue o circuito elétrico. Convém que seja
instalado por pessoa qualificada.
Em caso de reclamação, queira fazer a
devolução acompanhada desta embalagem
e do respectivo comprovante fiscal de
compra.

Verifique se a tensão (voltagem) da rede
elétrica é compatível com o produto
Não há risco ao consumidor quando
instalado conforme a instrução de uso, a
caixa de derivação deve ser mantida com
sua respectiva tampa.

Esquema de Instalação

NEUTRO OU FASE 2
REDE

-Acima da potência máxima ocorrerão danos ao produto.

FASE 1

-Antes de instalar desligue o circuito elétrico.
- Utilize ferramentas adequadas.
LÂMPADA OU
VENTILADOR
IND. BRAS.
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