User Manual Tradim 31030-1 series

On/off
Switch

This floor dimmer is suitable for incandescent lamps and high
voltage halogen lighting 230V (40-500W) without transformer and
for controlling dimmable electronic transformers for low voltage
halogen fixtures. For indoor use only. This floor dimmer is equipped
with a fuse.
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Power source:
230V, 50 Hz
Phase (Brown)
Null (Blue)
Ground (Yellow/Green)

Lamp
40-500W

Installation:
• Always turn off the power before installing!
• Unscrew the housing and take off the top
• Strip the power wires sufficiently and screw them
tightly at place 1 & 3 (see drawing)
• Install wiring from the lamp at screw 8 & 10
• Place the top back and tighten the screws. Make
sure that the wires are securely clamped under the
strain reliefs

The manufacturer is not liable for damage caused by incorrect use or improper installation of the dimmer.
The warranty period is 2 years from the date of purchase, to be proven by your dealer through your purchase receipt.
Version EN 3.0 (24-08-2021) Keep this manual for possible (re)installation!
TRADIM Aalsbergen 9, 6942 SE Didam, The Netherlands www.tradim.nl

Gebruikershandleiding 31030-1 serie

On/off
Switch

Deze vloerdimmer is geschikt voor gloeilampen en hoogvolt
halogeen-verlichting 230V (40-500W) zonder transformator en
voor het aansturen van dimbare electronische trafo’s t.b.v.
laagvolt halogeen armaturen. Uitsluitend binnenshuis toepassen.
Deze vloerdimmer is voorzien van een zekering.
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Power source:
230V, 50 Hz
Fase (Bruin)
Nul (Blauw)
Aarde (Geel/Groen)

Lamp
40-500W

Installatie:
• Schakel voor het installeren altijd eerst de stroom uit!
• Schroef de behuizing open en neem de bovenzijde af
• Strip de voedingsdraden voldoende en draai deze stevig vast op
plaats 1 & 3 (zie tekening)
• Installeer bij schroef 8 & 10 de bedrading die de lamp dimt
middels schuif
• Plaats de bovenzijde terug en draai de schroeven vast. Zorg dat
de draden goed vastgeklemd zitten onder de trekontlasters

De producent is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door foutief gebruik of ondeskundige installatie van de
dimmer. De garantieperiode is 2 jaar na aankoopdatum, aan te tonen bij de vakhandelaar d.m.v. uw aankoopbon.
Versie NL 3.0 Deze handleiding goed bewaren voor eventuele (her)installatie!
TRADIM Aalsbergen 9, 6942 SE Didam, The Netherlands www.tradim.nl

