
Niko Dimmers



Voor elke type dimbare lamp een oplossing

Voor elk type lamp heeft Niko een gepaste dimmer. Wil je jouw ledlampen vanop 
één punt met een draaiknop bedienen, kies dan voor de draaiknopdimmer voor 
ledlampen 200 W. Wil je jouw verlichting liever vanop meerdere punten bedienen 
dan heb je de keuze uit ons uitgebreid gamma van universele dimmers. Alle dimmers 
zijn compatibel met elke Niko afwerking in het assortiment van Niko Pure, Niko 
Intense tot Niko Original. 

Niko draaiknopdimmer voor ledlampen

• Vanop 1 plaats bedienen 
• Geschikt voor dimbare ledlampen 
• 2-draads, dus gemakkelijk te integreren in bestaande installaties 
• Belasting: 4 tot 200 W

Niko universele dimmers

• Geschikt voor alle dimbare lampen 
• Gemakkelijk te integreren in bestaande installaties 
• Lampen worden perfect gedimd dankzij de verschillende ingebouwde profielen 
• Standaard CAB-ontstoring: haalt zoveel mogelijk storende signalen uit het net, 

waardoor gebrom en geflikker tot een minimum beperkt worden
• Een lichtkring vanop meerdere plaatsen bedienen: voeg één of meerdere 

bedieningen toe 
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Wat is het verschil tussen 2-draads en 3-draads bekabeling?

• 3-draads: voor nieuwbouw en installaties vanaf 1991. Check voor de zekerheid 
of de nulgeleider beschikbaar is op de plaats waar je de dimmer wil plaatsen 

• 2-draads: voor installaties van vóór 1991. Deze wordt niet aangesloten op 
de nulgeleider, dus ideaal voor renovaties

Extensie: dimmen vanop een 2de plaats
Drukknop: bedienen vanop een 2de plaats (= aan/uit)

* gloeilampen, 230 V-halogeenlampen, laagspanningshalogeenlampen, laagspanningsledlampen, ledlampen, 
spaarlampen

Type  
installatie

Hoofdbedienpunt Bijkomende 
bedienpunten

Geschikt voor

2-draads Draaiknop universele 
dimmer 

max. 30 
drukknoppen N.O.

alle types dimbare 
lampen*

Draaiknop led-dimmer -- dimbare 
ledlampen

3-draads Draaiknop universele 
dimmer

max. 5 
draaiknopextensies

alle types dimbare 
lampen*

Altijd de juiste dimmer met een aantal korte vragen:
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3-draads dimmers
Dé oplossing voor nieuwbouw of 
voor recente installaties na 1991
Universele draaiknopdimmer (3-draads)

• Geschikt voor elk type dimbare lamp
• Belasting lichtkringen: 5 - 325 W
• Dimt met een draaiknop
• Standaard uitgerust met CAB-ontstoring
• Voeg tot 5 extra bedienpunten toe (zie 

draaiknopextensie (3-draads) hieronder)

Draaiknopextensie (3-draads)

• Bedient tot 5 extra bedienpunten voor de universele 
draaiknopdimmer (3-draads)

• Neem één extensie per extra bedienpunt
• Dimt met een draaiknop



2-draads dimmers
Ideaal voor renovaties

Universele draaiknopdimmer (2-draads)

• Geschikt voor elk type dimbare lamp
• Belasting lichtkringen: 3 - 300 W
• Dimt met een draaiknop
• Standaard uitgerust met CAB-ontstoring
• Voeg tot 30 extra bedienpunten toe. Opgelet: deze schakelt de 

gedimde lamp enkel aan of uit

Extra bedienpunt voor draaiknopdimmer (2-draads)

• Gebruik een standaard drukknop (NO) als extra bedienpunt 
voor je dimmer

• Neem één drukknop per extra bedienpunt

Draaiknopdimmer voor ledlampen (2-draads)

• Geschikt voor dimbare ledlampen
• Vanop 1 plaats bedienen
• Belasting 4 tot 200 W 
• Dimt met draaiknop
• Kinderkamerfunctie: schakel een lamp in  

met een zachte lichtwaarde
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Niko ontwerpt elektr(on)ische oplossingen die gebouwen beter 
laten werken voor iedereen die erin leeft en werkt. Door minder 
energie te verbruiken, lichtcomfort en veiligheid te verhogen en 
door alle toepassingen naadloos te laten samenwerken. Gebouwen 
met Niko zijn efficiënter, laten zich controleren vanop afstand 
en interageren binnen grotere ecosystemen. Niko is een Belgisch 
familiebedrijf uit Sint-Niklaas met 700 werknemers en 10 Europese 
vestigingen. 

Bij Niko is er één vraag die ons elke dag bezighoudt: ‘Hoe kunnen 
we gebouwen beter laten werken voor jou?’


