Welke dimmers kiezen voor nieuwbouw?
En voor renovatie?
Ga je renoveren? Dan heb je 2 mogelijkheden voor je elektrische installatie. Ofwel
laat je alle bekabeling zitten en vervang je alleen de stopcontacten, schakelaars en
aansluitingen. Ofwel ga je grondiger te werk en vervang je ook alle elektriciteitskabels.

Hoe oud is je woning?
Tussen 1987 en 1994 schakelden de meeste landen in Europa (met uitzondering van Nederland)
over van 2- naar 3-draadsbekabeling. In een apart artikel leggen we je uit wat het verschil is.

Heb je nog een 2-draadsinstallatie?
Dan vind je in ons assortiment nog altijd een groot aantal klassieke dimmers.
Vanaf februari 2017 vind je ook een 2-draadsdimmer die moderne ledlampen
dimt, maar ook nog de klassieke halogeen- en gloeilamp.

Heb je een 3-draadsinstallatie?
Er zijn 2 types dimmers voor 3-draadsaansluiting. Ofwel stuurt een schakelaar of dimmer
de lamp rechtstreeks aan. Ofwel zijn de drukknoppen rechtstreeks met de elektriciteitskast
verbonden. Dan zorgen modules ervoor dat je de lampen kunt aan- en uitschakelen en
dimmen. In ons assortiment vind je verschillende 3-draads inbouwdimmers en dimmodules.

Dimmers voor huisautomatisering
Kies je voor Niko Home Control? Met de Niko Home Control dimmer dim je
alle soorten lampen, ook alle ledlampen. Naast dimmen heb je nog veel meer
mogelijkheden. Bijvoorbeeld de sfeerbediening, waarmee je met 1 druk op de
knop je verlichting, je verwarming en rolluiken op de juiste stand zet.

Draadloze dimmers voor kleine renovaties
Wil je maar 1 of enkele kamers grondig opfrissen? Dat kan zonder kappen en breken. Onze
draadloze dimmers kleef, schroef of leg je waar je maar wilt. Ideaal om een schakelaar te
vervangen die achter een kast verdwijnt. Of om een dimmer naast je bed bij te plaatsen.
Ga je graag nog verder? De dimmers uit het connected switch gamma draag je letterlijk op zak.
Dankzij de connected switch app dim je je lampen met je smartphone of smartwatch.
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