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5Om ons 15-jarig bestaan extra onder de aandacht te brengen, hebben
wij van onze catalogus een jubileum-uitvoering gemaakt.
In een heel persoonlijk verhaal neemt Marja Ellermeijer, vanaf het begin bij
Tradim® werkzaam, je mee met haar belevenissen met het bedrijf.
Eigenaar Vincent Arentz vertelt in een inspirerend verhaal over het verleden en de
toekomst van Tradim®.

Als je dan de jezelf even de tijd geeft om stil te staan bij 
de ontwikkeling van ons bedrijf, dan is er veel om trots 
op te zijn. Vanuit huis begonnen, maar al snel de stap 
gemaakt naar een kantoor met magazijn en daarna 
uitgegroeid tot een bedrijf met een mooie klantenkring, 
unieke dimoplossingen en producent van kwalitatief 
hoogwaardige private label producten.

NIEUW: Point of Sale (PoS) concept
Voor eindgebruikers maar ook installateurs is het nog 
steeds een uitdaging om een passende dimoplossing te 
vinden bij de gekochte of geïnstalleerde led verlichting.
Ons nieuwe PoS concept (de Tradim® Zuil) heeft haar nut 
in de praktijk al bewezen bij DHZ ketens. Door duidelijke
productinformatie, een dimwijzer en de doordachte mix 
van ‘domme’ en ‘slimme’ dimmers in het schap vinden 
klanten de juiste dimmer en krijgt de retailer meer 
omzet. Wil je meer omzet, tevreden klanten en minder 
klachten? Plaats de Tradim® Zuil! Interesse? Neem
contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Vernieuwde website
Afgelopen jaar is hard gewerkt aan de nieuwe website.
Met de moderne uitstraling, betere afbeeldingen en 
gedetailleerde productinformatie heeft de website nu 
meer toegevoegde waarde. En wij gaan daarin verder 
door blogs te schrijven, nieuws en tips te plaatsen en 
achtergrondinformatie toe te voegen.

Prijslijsten
De prijslijsten zijn separaat beschikbaar en worden op 
verzoek toegezonden. 

Meer weten?
Graag maken wij een afspraak met je om ons vernieuwde 
assortiment en de mogelijkheden te bespreken.
Er is weer veel te melden... tot snel!

Het Tradim® team

En dan is Tradim® ‘ineens’ 15 jaar jong! Wat in 2005 begon als een gebaar naar klanten
die met de handen in het haar zaten omdat hun leverancier failliet ging, heeft in
2006 geleid tot de oprichting van Traditech BV en de lancering van het dimmermerk 
Tradim®. Omdat wij zagen dat er behoefte was aan lichtdimmers die universeel
toepasbaar waren en niet gebonden aan de bekende A-merken. Deze benadering, 
onze onafhankelijkheid en de specialisatie hebben Tradim® tot een gewaardeerde en 
betrouwbare partner gemaakt voor haar relaties. 

De afgelopen jaren hebben wij ons specialisme benadrukt met slogans als:
“The other DIMension” “Een ander licht op dimmen” en “Uniek in dimtechniek”.   
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Marja Ellermeijer, Tradimmer van het eerste uur, vertelt 
hoe zij de afgelopen 15 jaar heeft beleefd. 

2005
Tradim® wordt geboren
In 2005 komt er dan ‘iets op je pad’. Er wordt personeel, 
voorraden, machines en schulden overgenomen na een 
faillissement van een productiebedrijf die voor ons, in 
een andere tak van sport, elektronica produceerde.
Benadeelde relaties wil je toch graag een helpende 
hand bieden want ach, je bent zelf ondernemer en
begrijpt waar het knelt. De productie wordt opgestart 
met de voorraden die er nog zijn en zie daar: het voort-
zetten en ontstaan van een samenwerking met partijen 
waarmee we nu 15 jaar later nog steeds samenwerken. 
Eind 2005 worden er met grote spoed een aantal
matrijzen ontworpen en gefabriceerd zodat de muur- 
en snoerdimmers met een eigen Tradim® look de markt 
op kunnen. Componenten worden ingekocht en de 
productie zetten we permanent voort. Acties in de DHZ 
krantjes met onze dimmers, geleverd door destijds 
Dresco, gaan gewoon door en gelukkig ondervinden 
klanten minimale hinder van de nieuwe doorstart.
De productie draait eigenlijk best goed en Tradim® wordt 
publiek geheim. Er komt zelfs meer vraag. Ik zeg mijn 
vaste baan op en zie het als een avontuur en een hele 
gave nieuwe uitdaging om me verder te ontwikkelen en 
Tradim® op de kaart te zetten. Met 3 kids in de leeftijd 
van 1½, 7 en 9 jaar nog een behoorlijke uitdaging.
Maar heel af en toe met hulp van onze oudste kinderen
en hun vriendjes lukte het toch elke keer weer de 
dimmers verpakt en verzendklaar te krijgen. Het betere 
handwerk zeg maar. En dat voor een pannenkoek of 
een bordje frites mét. Gezellige en mooie tijden. Tot je 
op een bepaald moment de volgende stap moet gaan 
zetten. Er moet assistentie komen. 
Naast de klanten vanaf de start werken we ook nu nog 
steeds samen met diverse leveranciers van het eerste 
uur, nationaal en internationaal. En daar zijn we best 
trots op!

2006/2007
Werken vanuit huis
Het begint goed te lopen en het wordt tijd de zakelijke 
kant goed te regelen. In maart 2006 wordt Traditech 
BV opgericht en het merk Tradim® wordt geregistreerd 
en gedeponeerd. Ondertussen is de productie naar 
Roemenië verplaatst en werken we samen met partijen 
die de verpakking en verzending voor ons verzorgen. 
En zijn de buren ook weer blij want de opleggers reden 
achteruit de stukken uit het trottoir in onze straat 
(doodlopend en met een haakse bocht).
We bezoeken beurzen en komen in contact met een 
Chinese fabrikant. Best spannend. We starten er onze 
productie op en ervaren er een hele fi jne samenwerking

en partner in. Met onze kennis van de markt in combinatie 
met hun technische kennis en goede ondersteuning 
ontwikkelen we nieuwe dimoplossingen waarmee we de 
volgende stappen kunnen gaan zetten.
De garage staat steeds voller met pallets en in het 
nieuwe tuinhuis staat nu de inventaris uit de garage.
De fi etsen kunnen er ook niet meer bij en dat zijn
ondertussen ook geen driewielers meer.

2008/2009
Ruimtegebrek & versterking
Het bedrijf vanuit huis runnen was niet meer te doen. 
We verhuizen naar Zevenaar en betrekken een
bedrijfspand met kantoren en een klein magazijn.
Ons team bestaat ondertussen uit een boekhouder, een 
logistiek en een technisch medewerker, 1½ fte verkoop 
en 2 parttime directeuren/eigenaren. In mei 2009 komt 
Vincent Arentz erbij; hij neemt de aandelen van een 
van de DGA’s over om met zijn ervaring de groei verder 
vorm te geven. We organiseren leuke uitjes, soms met 
partners en kids. Ook blijven we beurzen en fabrikanten 
in Azië bezoeken. Zo volgen we de laatste ontwikke-
lingen op de voet. Na een stabilisatie in 2008 laat de 
grafi ek een steeds mooiere groei zien. 

92011
En nu écht gas geven!
De tijd vliegt. De agenda staat vol met activiteiten, vooral 
privé. Een druk gezinsleven waar tussen het werken 
door taxi gereden moet worden naar alles en iedereen. 
Zwemlessen en sporten, vriendjes en activiteiten op 
school en alles moet en kan. In de avonduren is er tijd 
voor de eigen clubjes en natuurlijk sport. Het moeder-
schap blijft prio nummer 1 maar de druk van het werk 
maakt keuzes maken niet gemakkelijker; het is allebei 
zo leuk! 
Nu 6 jaar na de start met als grootste motivatie het 
succesvol maken van Tradim® kunnen we constateren 
dat dit aardig lukt. Ik volg tussendoor een aantal vak 
gerelateerde cursussen. Er komen nog steeds genoeg 
momenten voorbij dat ik denk “hoe pak ik dit aan?” 
Juist door alle stadia te doorlopen maken al deze
ervaringen je zoveel wijzer. Niet dat ik dat altijd leuk 
vond. Als niet opgeleide technicus met een gezond 
verstand en commerciële inslag kom je op veel vlakken 
best een eind. En al het andere kun je vragen aan
specialisten die er wel verstand van hebben.
Of het nu gaat om het ontwerpen van een verpakking 
en gebruiksaanwijzingen of het vormgeven van nieuw te 
ontwerpen dimoplossingen. De ervaring maakt dat
vooral gesprekken steeds leuker worden. Aan de
verkoop- maar ook aan de inkoopzijde. Je begint steeds 
beter te begrijpen wat werkt en wat niet. Mede te danken
aan al het geduld van de technici die mijn vragen elke 
keer weer beantwoorden totdat ik het ook begreep.
Met de opkomst van de led-technologie zien wij de kansen 
en de beide aandeelhouders besluiten om de focus voor 
100% op Traditech te richten. Zij beëindigen daarom 
hun werkzaamheden bij andere deelnemingen om er 
volledig voor te gaan. De 3-merken strategie wordt
bedacht: Tradim®, Tralert® en Tralight. Het doel is dat dit 
uiteindelijk drie zelfstandige bedrijven moeten worden. 
Een prachtige uitdaging en we stropen de mouwen op!

2012
Andere producten en markten
Onze interesse voor innovatie en ‘net even anders’ leidt 
tot een uitstapje naar andere markten. We krijgen het
importeurschap van het merk ArteLED. Dit zijn ledarma-
turen met organische vormen en smart aansturing.
En wij worden wederverkoper van Mainline Power & Data. 
Dat zijn verplaatsbare stopcontacten en datapunten op 
een stroomrail. Ook zo’n slim product. Bij Bauhaus en 
Hornbach bijvoorbeeld worden deze stroomrails met 
verplaatsbare stopcontacten gebruikt in hun winkels bij 
de verlichtingsafdeling. Op de bouwbeurs in Utrecht
en op de Vakbeurs Facilitair gaan we actief verder met 

het promoten van ons uitgebreide
assortiment. Op de Vakbeurs Facilitair in
Den Bosch winnen wij er zelfs de Innovatie Publieks-
prijs mee! Met de ArteLED dynamische verlichting 
realiseren wij een paar hele mooie projecten bij o.a. 
een theater en bij diverse kantoren en opleidingscentra. 
Mainline wordt uitgerold bij o.a. de top 3 elektrotechni-
sche groothandels en er zijn projecten bij o.a. scholen, 
kantoren en fi ets-fabrikant Gazelle. 

2013
Nog meer groei, de volgende verhuizing
We laten ons assortiment professioneel vastleggen, 
ontwerpen brochures en maken een volgende stap.
Met behulp van onze enorm toegewijde fotograaf worden
de Tradim® dimmers bijna sexy vast gelegd. We pimpen 
onze brochures hiermee op en zijn klaar voor het echte 
werk: we gaan naar de beurs Elektrotechniek in Utrecht 
en pakken het groots aan. Kijk ons shinen!
We blijven groeien waardoor het pand in Zevenaar na 
4 jaar alweer te klein wordt. In de zomer verhuizen wij 
naar Aalsbergen 15 in Didam. Een prachtig groter pand 
met fantastische ruimtes. Hier kunnen we een mooie 
showroom inrichten en dankzij een ruim magazijn de 
logistiek verder professionaliseren.

2014
China verandert 
We blijven naar Azië reizen wat ik elke keer weer als
heel bijzonder ervaar. Om de technieken van het
communiceren in combinatie met de cultuurverschillen 
je eigen te maken heb je veel geduld nodig. Meer dan 
ik soms heb. Niet alles is mooi en prachtig. Alle smog 
buiten, de voorzieningen in de fabrieken die zo anders 
zijn dan ik in Nederland ken, de hiërarchie en de manier 
van communiceren. Van één van mijn eerste bezoeken 
kan ik me nog goed herinneren dat mijn mannelijke, 
zeer autoritaire Chinese gesprekspartner is weggelopen 
uit ons gesprek omdat ik iets te direct communiceerde 
naar zijn zin. Maar ik maak nu ook mee dat de jonge 
generatie eraan komt. De manier van communiceren 
verandert en wordt ook makkelijker. De Engelse taal 
zijn zij veel beter machtig en naast de technische
ontwikkelingen worden ook de westerse toepassingen 
van lichttechniek beter begrepen. 

2017
Private label fabrikant 
Met alle nieuwe ontwikkelingen en opgedane kennis 
ontwikkelen we onze nieuwe brochure. Onze toegewijde 
fotograaf Bas brengen we weer in stelling en hij schiet 
weer de mooiste plaatjes van onze dimmer kindjes. 
Onze reputatie als ontwikkelaar van dimmers heeft ook 
het bedrijf Electro Cirkel bereikt. Voor hun verlichtings-
merk Calex zoeken zij dimmers die goed met hun lampen 
matchen. En die ontwikkelen wij graag voor hen, wat 
mede een boost geeft aan de verkoop van hun lampen.
En uiteraard zijn wij blij dat de dimmers erg goed 
worden meeverkocht. Ook andere partijen spreekt deze 

Marja Ellermeijer,
Tradimmer van het eerste uur
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Op de Vakbeurs
Facilitair in Den Bosch 
winnen wij zelfs de
Innovatie Publieksprijs!

assortiment. Op de Vakbeurs Facilitair in



aanpak aan en zo worden wij ook private label-fabrikant. 
Voor ons de beloning van een klantgedreven benadering 
en onze capaciteit als productontwikkelaar. 

2018
Smart dimmen is de volgende stap
Doordat we ondertussen voor bijna alle bekende licht-
bronfabrikanten testen uitvoeren, hierover rapporten 
schrijven en adviezen uitbrengen, wordt de kwaliteit van 
de elektronica in de led lichtbron ook verder verbeterd. 
Voor het goed en verantwoord dimmen van led is een 
optimale samenwerking nodig van diverse technische 
factoren. En dat is waar onze kennis zit.
Onze kennis delen we op de LED Expo. Vincent geeft 
diverse presentaties over het goed en verantwoord dim-
men. En belicht diverse verschijnselen die zich kunnen 
voordoen bij led en wat hiervoor een oplossing kan zijn. 
Bij Intergamma verzorgen we 8 weken lang workshops 
over dimtechniek. En wat is dat leuk om te doen!
In Hong Kong halen we de banden weer aan met diverse 
fabrieken en bezoeken de beurs weer. Ik merk het belang
van de langjarige relatie die ik al meer dan 10 jaar heb 
met enkele leveranciers. Het wordt persoonlijker en het 
verdiept de samenwerking.  
We introduceren nieuwe dimmers met unieke dimtech-
nieken en ontwikkelen op het gebied van Smart Lighting 
de eerste prototypen dimmers. En ook Honeywell/PEHA 
vraagt ons om een dimmermodule voor hun Enocean 
productlijn te ontwikkelen. Een prachtige maar ook 
complexe uitdaging! 

2019
En dan staat mijn wereld stil…
Met de zaken gaat het voorspoedig. Maar persoonlijk
kom ik in een vervelende negatieve rollercoaster terecht
omdat ik problemen krijg met mijn gezondheid. Een 
zware operatie, een jaar later gevolgd door bestraling 
en chemotherapie, maken dat ik bijna twee jaar uit de 
running ben. Gelukkig ben ik er goed doorheen gekomen 
en op de weg terug.  
Ondanks deze zware tegenvaller lukt het toch om samen
met Bauhaus een dimmer-concept te ontwikkelen en 
die in hun winkels te plaatsen. Daarmee is onze eerste 
rechtstreekse levering aan een bouwmarkt een feit! 
Een prachtige mijlpaal voor ons maar nog belangrijker: 
hiermee helpen wij Bauhaus en consumenten nog beter 
om de juiste match tussen lamp en dimmer te realiseren. 
En nog een mooie opsteker: uit een door Intergamma 

uitgevoerde uitgebreide test van 30
muurdimmers, eindigen de Tradim®

producten op plaatsen 1 en 2. Dit resultaat is de start van 
een intensieve samenwerking tussen onze klant Plieger, 
Intergamma en ons. Het doel: de introductie van een 
digitale enkelvoudige en duo-muurdimmer onder het 
HandsOn label van Intergamma. Begin 2020 worden ze 
bij de winkels uitgerold.  

2020
Tradim® BV ziet het licht - verhuizing
Het pand aan de Aalsbergen 15 knelt. Dit is het juiste 
moment om de in 2011 in gang gezette 3-merken 
strategie af te ronden. Traditech BV gaat verder met het 
merk Tralert® en de merken Tradim® en Tralight worden 
ondergebracht in Tradim BV. Door deze stap en de ver-
huizing van Tradim® naar Aalsbergen 9, krijgen beide 
bedrijven weer de ruimte om te groeien en hun eigen 
strategie te bepalen. We steken heel veel tijd en energie 
in het opknappen en inrichten van ons nieuwe pand.
Inrichting van interieurs is mijn verborgen talent.
Zo leuk om te doen en je ziet direct resultaat. Ons 
bedrijfspand krijgt een eigentijdse uitstraling, prettige 
werkruimtes en veel planten. Dat maakt het werken bij 
Tradim® extra plezierig.  
En dat doen wij allemaal ‘gewoon’ in een periode dat 
Nederland en de wereld in de greep wordt gehouden 
door de enorme impact van Corona op de maatschappij. 
De maatregelen om verspreiding van het virus tegen te 
gaan hebben dan vanuit bedrijfseconomisch oogpunt 
gelukkig nog een beperkt effect op onze klanten.   

2021/2022
15 jaar en nog lang niet klaar
Mijn pad naar herstel is ingezet en ondanks de beperkte 
hoeveelheid energie die ik heb, lukt het mij om het in 
2020 gelegde contact met Hornbach om te zetten in een 
contract. De gesprekken verlopen heel positief. Maar na 
zo’n gesprek ben ik moe en ik ben blij dat Vincent en ik 
dit samen doen. Heb ik meteen een privé chauffeur tot
mijn beschikking…. Ook Hornbach gaat met ons dimmer-
concept aan de slag. Een succes dat mij dan weer veel 
energie geeft en een boost is voor ons team. Want je 
doet het altijd samen. 
Inspelend op de trends als Internet of Things (IoT) en 
Smart Homes lanceren wij smart dimmers met wifi , 
Bluetooth, Zigbee of Z-Wave functionaliteit. En het 
assortiment aan slimme producten zal verder worden 
uitgebreid. De nieuwe Smart Home standaard Matter zal 
daarin een belangrijke rol gaan spelen. Voor verlichting, 
beveiliging, energie? Kansen zijn er genoeg. 
Veel tijd is ook gestoken in het vernieuwen van de 
website. Die is nu moderner, duidelijker en bevat meer 
gedetailleerde informatie. Het raadplegen van product-
gegevens en downloaden van gebruiksaanwijzingen is 
daarmee veel eenvoudiger geworden.
Wat vliegt de tijd toch. 15 jaar is zo voorbij en er is nog 
zoveel meer om een succes van te maken. Op naar de 
volgende 15 jaar, samen met onze relaties. Tegen die 
tijd (2036) ben ik 67 jaar en kan dan hopelijk genieten 
van mijn pensioen... 
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Mooie en fi jne medewerking, als ik vragen stel altijd een helpende hand.
Groet en thanks!

Martin van Tholen 
Quality controlling engineer Electro cirkel 



12 13Vincent Arentz, altijd op zoek 
naar een uitdaging
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Dit was een spannende 
maar ook mooie tijd
omdat nog maar moest 
blijken of deze
beslissingen juist waren.

Eigenaar Vincent Arentz over onder andere de
ontwikkeling van Tradim®. 

2009
Nieuwe persoonlijke uitdaging
In mei 2009 word ik mede-eigenaar van Traditech BV. 
Een mooie nieuwe uitdaging om met een klein team de 
kansen die zich aandienen te verzilveren. Want met de 
opkomst van ledverlichting zal de behoefte aan goede 
dimoplossingen snel groeien, is mijn verwachting.
En wie weet welke mogelijkheden zich nog meer aan-
dienen door de led-technologie? 

Het is voor mij wel even omschakelen om als directielid
van ETNA Vending Technologies, fabrikant van koffi e-
automaten voor de professionele markt met 250
medewerkers, een andere weg in te slaan in een voor 
mij onbekende markt. Maar het is precies wat ik zoek: 
met een klein en gedreven team de handen uit de mouwen 
steken en fl ink aan de weg timmeren. En bezig zijn met 
alle aspecten van de bedrijfsvoering: strategie, commer-
cie, logistiek, inkoop, productontwikkeling, personeel 
etc. De centrale doelstelling en daarmee mijn missie: het 
professionaliseren en laten groeien van Traditech.

We nemen al snel de beslissing om het bedrijf niet meer 
‘vanuit de huiskamer’ te runnen. Om voor onszelf duide-
lijkheid en rust te creëren is het belangrijk om privé-tijd 
en met de zaak bezig zijn, te scheiden. Dus naar een be-
drijfspand zoeken en die vinden wij in Zevenaar. Met goede 
kantoorruimtes, een showroom en een klein magazijn 
is de eerste stap gezet op weg naar de noodzakelijke 
professionalisering. We kunnen nu klanten ontvangen, 
hebben aparte kantoren voor verkoop en administratie 
om ongestoord te kunnen werken en er komt een maga-
zijnmedewerker die de logistiek gaat regelen. 

Maar de professionalisering moet vooral komen in het 
assortiment. De bekende (of beruchte?) ‘blokjes’
muurdimmers voldoen niet meer aan de eisen en zijn 
ook niet geschikt voor het dimmen van ledlampen.
In samenwerking met enkele strategische leveranciers/
ontwikkelpartners worden daarom de eerste muur-
dimmers ontwikkeld voor het dimmen van ledlampen. 
Spannend en mooi om mee te maken hoe zo’n traject 
van idee tot KEMA gekeurd product verloopt. En wat er 
allemaal bij komt kijken! Met de opgedane ervaring is 
de basis gelegd voor alle toekomstige ontwikkelingen 
van kwalitatief hoogwaardige dimoplossingen.

2011
3-merken strategie
In een paar jaar tijd verbreedt ons assortiment snel met
niet alleen dimmers, maar ook led-verlichting voor voer-
tuigen. Een min of meer toevallig uitstapje naar een

geheel andere markt. Maar wij worden er succesvol in! 
Daarnaast krijgen wij ook vragen om led-drivers en 
projectverlichting te leveren in combinatie met dimmers. 
Dat levert ons onder andere het importeurschap op van 
ArteLED, een Frans bedrijf. Met hun producten realiseren 
wij onderscheidende projecten bij onder andere het 
Musiater in Zevenaar en de Politieacademie Rotterdam. 

Door de uitbreiding van de activiteiten vind ik Traditech 
wat ‘rommelig’ worden. Het is niet duidelijk waar wij 
voor staan, wat onze visie is en welke richting wij als 
bedrijf op gaan. Dus: de koppen bij elkaar steken om 
te bespreken wat te doen. Na wat denkwerk komen we 
tot de 3-merken strategie met als gezamenlijke basis 
led-technologie:
→ Tradim®: dimoplossingen
→ Tralight: verlichtingsprojecten
→ Tralert®: led-voertuigverlichting

Voor elk merk worden beleid, strategie en doelen 
bepaald. Websites worden gebouwd om op die manier 
een duidelijk gezicht naar de markt te hebben. De lange 
termijn doelstelling: elk merk wordt binnen 10 jaar een 
zelfstandige onderneming. Er worden sales teams rond 
de merken geformeerd zodat er een duidelijke focus is. 
Dit vergroot de marktgerichtheid en de effectiviteit. 

Het is een spannende maar ook mooie tijd omdat nog 
maar moet blijken of de juiste beslissingen zijn genomen.
En het is dan geweldig om te zien dat wat je voor ogen 
hebt, ook daadwerkelijk lukt!

2013
Verhuizen is noodzaak – groei zet door
De continue groei van ons bedrijf maakt dat het pand 
in Zevenaar te klein is geworden. En dus gaan we op 
zoek naar een ander, groter pand. Na een intensieve 
zoektocht in de omgeving van Zevenaar, vinden wij een 
geschikt pand in Didam aan de Aalsbergen 15.
Op een mooi, goed onderhouden industrieterrein, direct 
gelegen aan de A12. En met het doortrekken van de A15 
naar de A12 en de verbreding van de A12 tot de Duitse 
grens, zal er ook een nieuwe op- en afrit komen vlakbij 
dit industrieterrein. Dat moet zo rond 2025 gerealiseerd 
zijn. Met andere woorden: een mooie strategische locatie.

Het is toch weer even slikken, naar een groter pand 
gaan. Want: “het moet wel betaald worden allemaal, 
is het magazijn niet te groot, wel veel kantoorruimte”. 
Maar al snel blijkt dat de twijfels onnodig zijn. Een nieuw 
pand geeft een enorme boost, positieve energie en we 
gaan gewoon door met groeien en het verder ontwikkelen 
van de 3 merken. Voor mij persoonlijk een interessante 
periode om de organisatie verder vorm te geven. Werken 
met jaarplannen, kwartaalreviews, introductie van een 
winstdelingsregeling, stuurinformatie ontwikkelen maar 
ook met grotere klanten en projecten aan de slag. Het is 
prachtig om een bedrijf en de mensen die er werken zo te 
zien groeien. Dat is voor mij dan ook de persoonlijke kick. 

2020
Volgende fase en nieuwe start
Het pand aan de Aalsbergen 15 begint te knellen.
Magazijn te krap, erg druk in de kantoren wat het werken 
onrustig maakt. Als aandeelhouders zien wij dat nu 
het moment daar is om de merken in aparte onderne-
mingen onder te brengen. Het besluit wordt genomen: 
Tradim® en Tralight worden ondergebracht in de nieuwe 
onderneming Tradim® BV en Traditech BV behoudt de 
activiteiten van Tralert. 

In juli 2020 is de splitsing een feit, toch wel een grote stap
middenin de Corona crisis. Maar er is veel vertrouwen 
dat het genomen besluit en de goede relaties met 
onze klanten alleen maar meer ruimte geeft om beide 
bedrijven verder te laten groeien. 

Vlak voor de splitsing is het Tradim® team al verhuisd naar 
een pand dichtbij. Het nieuwe adres wordt Aalsbergen 9
in Didam. Blijven we in ieder geval nog een beetje buren,
wat in het begin handig blijkt te zijn als leveranciers nog 
wel eens op het oude adres afl everen. 

Het nieuwe pand wordt mooi ingericht, passend bij wie 
wij als bedrijf willen zijn. Nieuwe collega’s erbij, magazijn 
goed ingericht, prachtige ontwikkel- en testruimte en 
we gaan vlammen! Helaas kunnen wij door de Corona 
maatregelen geen relaties en families uitnodigen voor 
de opening. Een domper op de feestvreugde vanwege de 
nieuwe start.  

2021/2022
Wat brengt de toekomst?
Het merk Tradim® bestaat 15 jaar. Maar eigenlijk ook 
pas 1 jaar in de vorm van het bedrijf Tradim® BV.
In die zin zijn wij een jong bedrijf maar met ervaren 
mensen. In die 15 jaar hebben wij een goede naam
opgebouwd, een mooie klantenkring gekregen en
betrokken leveranciers. Dat men ons waardeert blijkt wel 
uit de citaten van een aantal relaties in deze brochure.
En daar ben ik, daar zijn wij, enorm trots op. Het motiveert 
ons om steeds weer mooie dimoplossingen te ontwikkelen 
en altijd voor klanten klaar te staan. 

De afgelopen jaren is er veel veranderd in de markt. 
De kwaliteit van ledverlichting is sterk verbeterd wat 
bijdraagt aan de goede dimbaarheid. Hetzelfde geldt 

voor de kwaliteit van dimmers.
En waar jarenlang de traditionele (Duitse)
schakelmateriaal fabrikanten in de markt de dienst 
uitmaakten, is het aantal aanbieders van dimmers fl ink 
toegenomen. Extreem gesteld kan tegenwoordig elke 
‘cowboy’ dimmers leveren onder eigen label. Dat leidt 
tot copy cats die de markt ook willen bedienen en gaan 
concurreren over de prijs-as. Helaas heeft dat ook weer 
zijn effect op de kwaliteit van veel dimmers. In dit veld 
opereren is een fl inke uitdaging die om alertheid en 
innovatie vraagt.    

Een belangrijke trend is de groei van smart home 
systemen. Zal dit de traditionele dimmers overbodig 
maken? Wil iedereen wel over op die slimme systemen? 
Hoe zit het met privacy en hackers? Of komen er nog 
slimmere systemen op de markt? Een ding is wat mij 
betreft zeker: Tradim® zal hier een rol in gaan spelen. 
Als totaalaanbieder, als producent van smart producten 
of als dienstverlener. Dat wordt mijn uitdaging voor de 
komende jaren. 

En waar jarenlang de traditionele (Duitse)



De afgelopen jaren zijn wij bezig geweest om de samen-
werkingen met de doe-hetzelf retail steeds verder te ver-
diepen. Hierbij adviseren wij ook heel gericht in wat wel 
en wat niet te doen. Bijvoorbeeld als het gaat om smart 
home oplossingen. Wij adviseren de dhz-retail hierin heel 
bewust om vooral te kiezen voor producten die werken op 
wifi  en bluetooth. Die zijn namelijk heel laagdrempelig in 
gebruik en bovendien heeft nagenoeg iedereen wel wifi  
en bluetooth. De consument heeft voor deze producten 
geen aparte gateway nodig, zoals je die bij Zigbee of 
Z-wave wel nodig hebt. Bekijk op pagina 25 het schema 
om te helpen een keuze te maken voor Zigbee, Z-wave, 
bluetooth of wifi . Wij hebben voor alle vier deze proto-
collen oplossingen in ons assortiment, bekijk onze smart 
muurdimmers op de pagina’s 23 en 24. Voor de bediening 

van die wifi  en bluetooth producten kan de consument 
gebruik maken van een app. Ook daarvoor geldt dat we 
voor gemak en eenduidigheid hebben gekozen.
We hebben geen eigen app ontwikkeld, maar besloten 
om voor de Smart Life-app van Tuya te kiezen. Op deze 
app kunnen gebruikers ook andere smart producten 
van andere producenten aansluiten, bovendien is deze 
app gratis. Via deze app kunnen wij onze producten ook 
steeds updaten. Alhoewel smart dimmen steeds popu-
lairder wordt, is het nog geen mainstream. Wij merken 
dat veel mensen ook nog behoefte hebben aan keuzevrij-
heid. Niet iedereen werkt al met smart home producten 
of een app en mede daarom hebben we ook hybride 
dimmers in ons assortiment die zowel via een knop als 
via de app bediend kunnen worden. 

Meerwaarde bieden
Aangezien schakelmateriaal voor veel consumenten vaak 
lastige materie is, besteden wij veel aandacht aan goede 
communicatie en kennisoverdracht. Dat begint met een 
goede training en opleiding van onze wederverkopers. 
Wij zorgen ervoor dat zij in staat zijn om hun klanten 
wegwijs te maken in het gebruik van onze producten, 
ongeacht het kennisniveau. Zowel een medewerker van 
een bouwmarkt als die van een technische groothandel 
moet handvatten krijgen waarmee hij de klant kan advi-
seren. Gekoppeld aan eenduidige schappresentaties en 
heldere Point of Sale-materialen zorgen wij zo voor een 
overzichtelijke basis voor licht en dimmen. Onze klanten 
geven ons vaak als positieve feedback terug dat dit hun 
aan alle kanten ontlast. Een andere oplossing waarmee 
wij de consumenten helpen zijn de QR-codes die op de 
schapkaarten in de winkel en op de verpakkingen bij de 
producten staan. Door die te scannen ziet de consument 
via korte instructievideo’s direct stap voor stap hoe het 
product moet worden aangesloten en waarvoor het
product toepasbaar is.

Goed licht in huis
Door de nauwe samenwerking met retail, groothandels 
en verlichtingsproducenten kunnen wij zorgen voor goed 
en gezond licht bij de consument thuis want daar draait 
het uiteindelijk allemaal om. Ervaringen uit de markt 
koppelen wij terug naar de producenten van verlichting. 
Zo verbeteren en versterken we elkaar. Het gaat niet 
om onze dimmers, het gaat om de kwaliteit van het licht 
bij de consument thuis. We zoeken dus steeds naar de 
perfecte match tussen dimmer en lichtbron.

Maatwerk en private label
Behalve ons eigen Tradim®-assortiment, verzorgen wij 
ook private label. Recentelijk hebben wij bijvoorbeeld 
voor Intergamma private label muurdimmers ontwikkeld 
en voor Honeywell-PEHA een inbouw-dimmer voor het 
Enocean-systeem. Behalve de producten, ontwikkelen en 
leveren we ook maatwerk PoS-concepten. Daarbij blijven 
we, net als met onze andere klanten, continu in overleg 
over zaken waar klanten tegenaan lopen. Voor Bauhaus 
en Hornbach hebben wij bijvoorbeeld speciale Tradim®

PoS-concepten ontwikkeld. Samen met de klanten 
zorgen wij zo voor een duidelijke assortimentsopbouw 
waarin voor iedere toepassing in huis (bureau, tafel, 
plafond, muur), type lichtbron en wattage traditionele 
en smart dimmers verkrijgbaar zijn. Dat bieden we in 
combinatie met goede begeleiding, training en kennis-
overdracht zodat we de retailer optimaal ontlasten. Onze 
partners profi teren daarbij van de korte time-to-market 
die wij kunnen bieden. Verder kunnen wij op component-
niveau snel schakelen en heel gericht en klant specifi ek 
maatwerk bieden. Zoals we dat voor andere partijen zoals 
Intergamma, Plieger, Calex, Bailey en Eglo ook doen.

Ben je benieuwd wat wij onder private label voor jullie 
kunnen doen? Neem dan gerust vrijblijvend contact met 
ons op. Wij informeren je graag.

Voor ieder verkoopkanaal en voor iedere partner vinden wij het belangrijk om
een goed en passend assortiment te bieden. Een ondernemer of organisatie wil 
laagdrempelige oplossingen waar de consument naar zoekt. Een doe-het-zelf 
bouwmarkt heeft niets aan hightech oplossingen die men zelf niet kan installeren. 
Wij weten wat de consument wil en nodig heeft en stemmen ons assortiment
daarop af. Ook fungeren wij als vraagbaak. Ons doel is om zo duidelijk en eenvoudig
mogelijk te communiceren, in “Jip-en-Janneke-taal”, om het voor elke consument 
zo makkelijk mogelijk te maken thuis de gewenste lichtsfeer te creëren. 
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Het principe van dimmen 
Wanneer de netspanning op een lamp wordt aange-
sloten brandt deze op maximale  lichtsterkte. Door de 
netspanning 100x /sec te onderbreken voor een bepaalde 
tijd gaat de  lamp minder fel branden. Het menselijk 
oog kan deze 100x/sec niet waarnemen waardoor we 
geen fl ikkering zien. De aan/uit verhouding bepaalt de 
lichtsterkte.

Iedere dimmer is voorzien van een symbool.
Dit symbool geeft met letters aan wat het
elektrisch gedrag van de last is.

Een ledlamp heeft een ingebouwde netvoeding (adapter) 
die de spanning van 230V wisselspanning (AC) omzet 
naar een lage gelijkspanning (DC). In iedere netvoeding 
zit een zogenaamde buffercondensator die voor een 
afvlakking van de gelijkgerichte wisselspanning zorgt. 
Bij het inschakelen van een ledlamp is deze condensator 
leeg en moet eerst gevuld worden door een elektrische 
stroom voordat de led kan gaan branden. 

Bij een R,C dimmer gaat het vullen gelijkmatig zodat 
er geen piekstromen optreden. Bij een R,L(,C)  dimmer 
gaat het vullen in een fractie van de tijd waardoor een 
hoge ongedefi nieerde piekstroom optreedt omdat hier 
de ingebouwde adapter ontbreekt. 

Deze piekstroom veroorzaakt:  
→ brommen
→ radiostoring 
→ extra warmte in de lamp

In de afbeelding van het sinusvormig signaal zie je het 
verloop van de wisselspanning of wisselstroom. Door 
deze wisselspanning van 50Hz, herhaalt het aandoen 
van een ledlamp zich 100x per seconde, dus 100x een 
piekstroom.
Deze piekstromen moet een lamp kunnen verwerken. 
Bij het einde van de levensduur van een gloeilamp kun 
je dat heel goed zien. Op dat piekmoment bij inschakelen 
zal de gloeilamp ‘kapot springen’. Een ledlamp heeft 
extra elektronica nodig (netvoeding met bufferconden-
sator) om deze pieken af te vlakken.

Een R,C dimmer (faseafsnijding) voorkomt dus piek-
stromen richting de ledlamp wat zorgt voor een
gegarandeerde levensduur en een beter dimresultaat. 

TIP: radiostoring en dimmen
De meeste radiozenders genereren sinusvormige
signalen (modulatie) de bekende AM en FM golf.
Mocht je nog een oude transistorradio hebben met deze 
midden of korte golf, dan kun je deze bij de draad van 
de RC en RL dimmer houden en hoor je het verschil.

Waarom een R,C dimmer
voor led gebruiken
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R,L,C

R
Belasting:

Resistief (Ohms)

Fase-aansnijding

Triac*

Gloeilamp

230V halogeen

Wel stroompiek

Wel radiostoring

L
Belasting:
Inductief

Fase-aansnijding

Triac*

Spoelen
(gewikkelde trafo)

Laagvolt halogeen
i.c.m. ringkerntrafo

Wel stroompiek

Wel radiostoring

C
Belasting:
Capacitief 

Fase-afsnijding

Tronic

led

Laagvolt halogeen
i.c.m. elektronische trafo

Geen stroompiek

Geen radiostoring

Een fase-aansnijdimmer hakt het eerste 
deel van de halve sinusgolf af. 

Een fase-afsnijdimmer hakt het laatste 
deel van de halve sinusgolf af. 

* Triode voor wisselstroom (TRIode for Alternating Current)

Ik heb Tradim® écht leren kennen toen de Intergamma bouwmarktmedewerkers werd uitgelegd hoe een dimmer werkt, hoe we klanten kunnen 
helpen en hoe we goed kunnen adviseren zowel in de winkels als online. Door enthousiasme en met een pragmatische, ter zake kundige aanpak 
werd Intergamma ontzorgd en werd een schijnbaar ingewikkeld product begrijpelijk gemaakt. Dat is Tradim® ten voeten uit. 

Hilde de Vries
Centrale Inkoop Intergamma B.V.
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Smart home protocol Compatible met

Muurdimmers enkel  
2300H 
2485H 
2489H 
2497H 
2498 
2500W 
2500B 
2501ZB 
2501ZW 
2502B 
2502ZB 

Muurdimmers duo  
2494H 
2496 
2600 

Stekkerdimmers 
6601 
6701 

Snoerdimmers 
6420X/6421X serie  
6220X serie 
650XW serie 
210X-5 

Vloerdimmers 230V LED 
6430X/6431X serie 
63104X serie 
651XW serie 

Vloerdimmer 12V LED 
61108X serie   

Inbouwdimmer 
5001PD 

Vloerdimmer
230V Halogeen & Gloei
3103X serie
3103X-1 

Vloerdimmer
12V Halogeen & Gloei  
3107X serie 
1107X serie 

Dimmer + wisselschakelaar + kruisschakelaars
Dimmer + wisselschakelaar + kruisschakelaars
Dimmer + wisselschakelaar + kruisschakelaars
Dimmer + wisselschakelaar
Max. 8 dimmers 1

Dimmer + wisselschakelaar + app + spraakassistent
Dimmer + wisselschakelaar + app + spraakassistent
Dimmer + wisselschakelaar + app + spraakassistent
Dimmer + wisselschakelaar + app + spraakassistent
Dimmer + app + spraakassistent
Dimmer + app + spraakassistent

Dimmer + wisselschakelaar + kruisschakelaars
Dimmer
Dimmer

Dimmer
Dimmer + app + spraakassistent

Dimmer
Dimmer
Dimmer + app + spraakassistent
Dimmer

Dimmer
Dimmer
Dimmer + app + spraakassistent

Dimmer

Max. 15 pulsschakelaars 2

Dimmer. Bediening voor 2 lampen
Dimmer

Dimmer
Dimmer

Bediening via

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

2 draads
aan-
sluiting

2
2
2
1
1
1
1
1
1

2

Wissel-
schakeling
d.m.v. 1 of
2 draden

Hub
nodig Homey Fibaro

Philips
Hue

Echo
Zigbee HubWifi AlexaBluetooth

Google
AssistantZigbee

Smart
LifeZ-Wave

✔
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Tradim®

Dimwijzer

1 Dimmen vanaf meerdere locaties door max. 8 dimmers te combineren
2 Dimmen vanaf meerdere locaties door max. 15 pulsschakelaars te combineren
Producten met een ‘X’ in de naam hebben verschillende kleuropties.
Bij de productomschrijvingen staat i.p.v. de ‘X’ voor iedere kleur een ander cijfer. 

Wifi 

✔

✔

✔

✔



 Muurdimmers

Er zijn voor 2022 een aantal wijzigingen in het assorti-
ment doorgevoerd, met als belangrijkste resultaat dat er 
nu ook muurdimmers leverbaar zijn met een uitstekende 
prijs/kwaliteit verhouding voor klanten die op de kleintjes 
letten. Dit zijn onze instapmodel muurdimmers. Verder 
hebben wij een duo-dimmer ontwikkeld met dubbele 
wisselschakeling. Per dimkanaal kan via stelschroefjes 
het minimum en maximum dimniveau worden ingesteld. 

Instapmodellen muurdimmers
→ 2300H: budget-model muurdimmer 3-150W/VA.
 Vervangt op termijn muurdimmer model 2485H.
→ 2600: budget-model duo-dimmer 2 x 3-100W/VA.
 Leverbaar 1e kwartaal 2022. Deze dimmer vervangt
 model 2494 (2494-K-EXOP).   

Topkwaliteit: digitale muurdimmers
Nauwkeurig instelbare dimmers door middel van de
geïntegreerde software. Met een inbouwdiepte van 
slechts 17 mm zijn dit de platste muurdimmers die op 
de markt verkrijgbaar zijn!
→ 2497H: digitale muurdimmer 1-100W/VA.
 dimmer met een incrementele decoder. Minimum en
 maximum dimstand eenvoudig in te stellen. 
→ 2496: digitale duo-dimmer 2x 1-100W/VA. Dit is het
 duo-broertje van model 2497H. Elk dimmerkanaal
 kan apart worden ingesteld.

Dimmers met meerdere functies 
De onderstaande dimmers hebben meerdere functies. 
Dat wil zeggen bijvoorbeeld met de hand te bedienen en 

via een app. Of een dimmer die ook als wisselschakelaar 
is te gebruiken en waarmee vanaf verschillende plaatsen 
dezelfde lichtbron kan worden gedimd.   
Dit zijn de muurdimmers:
→ 2494H: duo-dimmer met dubbele wisselschakeling
 2x 3-100W/VA.
→ 2489H: hoog vemogen muurdimmer 500W/VA. Ideaal
 voor het dimmen van ledpanelen in kantoren of een
 grote hoeveelheid led fi lamentlampen zoals in de
 horeca.
→ Smart muurdimmers die werken met wifi , bluetooth,
 Zigbee of Z-Wave.
→ Multicontrol dimmer: met deze dimmer kun je
 lampen vanaf meerdere locaties bedienen.
 Bijvoorbeeld onder en bovenaan de trap.
→ Pulsdimmer: verlichting dimmen vanaf meerdere
 locaties d.m.v. max. 15 pulsschakelaars.

Uitlopende artikelen
Van de volgende dimmers is er nog wel voorraad, maar 
hier geldt: OP=OP. Voor deze artikelen zijn de prijzen 
fl ink verlaagd!
→ Enkelvoudige dimmer 2480H: 5-150W/VA.
→ Enkelvoudige dimmer 2490HP: 3-150W/VA
 (de 8-profi elen dimmer).
→ Enkelvoudige dimmer Dali 2063.
→ Duo-dimmer 2482: 2 x 5-75W/VA.
→ Duo-dimmer 2494: 2 x 3-100W/VA. Vervanger:
 model 2600. 

 Muurdimmers enkel

R,C

Muurdimmer standaard

Min + max instelbaar. Incl. wisselschakeling. 
Geschikt voor 230V.

Instapmodel led-dimmer. Dit instapmodel staat voor degelijkheid en kwaliteit, voor een budget 
prijs. 230V, 3-150W/VA, 100W led. Te combineren met de meeste merken schakelmateriaal en 
geschikt voor het dimmen van de meeste (fi lament) led lampen. Fase-afsnijding, handmatig 
in te stellen minimale en maximale lichtsterkte. 2-draads aansluiting. Geen nuldraad nodig. 
Geschikt voor wisselschakelingen (wisselschakeling, met traditionele wisselschakelaar). 
Voorzien van soft-start functie om de levensduur van de lamp te waarborgen. 

Artikelnummer

2300H

EAN code

8718.8019.3854.6

Wattage

3-150W/VA

MOQ

50

R,C

Digitale muurdimmer compact 17 mm 

Dimbereik in te stellen via dimmerknop. Incl. wisselschakeling.
Geschikt voor 230V. 

Deze unieke, digitale  dimmer (230V, 1-150W/VA, 100W led) is een fase-afsnij dimmer (‘R,C’). 
Geschikt voor het dimmen van (fi lament) led, halogeen en gloeilampen.
Nauwkeurige lichtregeling door digitale dimtechniek. Soft start beschermt lampen en dimmer. 
Makkelijk te installeren met een inbouwdiepte van slechts 17 mm! Eenvoudig instellen van 
de minimale en maximale dimstand. Geen fl ikkering, geluidloos dimmen. Stabiel lichtbeeld. 
Wisselschakeling. Geen nuldraad nodig. 
  

Artikelnummer

2497H

EAN code

8718.8019.3769.3

Wattage

1-150W/VA

MOQ

50

R,C

Digitale muurdimmer hoog wattage

Auto-detect systeem. Incl. wisselschakeling.
Geschikt voor 230V.

Hoog vermogen digitale muurdimmer voor (fi lament) led, halogeen en gloeilampen.
230V, 3-500W/VA, 250W led. Geringe inbouwdiepte (22 mm). Dimbereik 5–100%. Lampen
kunnen met deze dimmer 100% uitgeschakeld worden door druk/draai-schakelaar.
Stand-by verbruik: 1W.  Deze dimmer heeft een soft start voor een gunstige invloed op de 
levensduur van de toepaste led lampen. De minimale startwaarde kan worden afgesteld 
door middel van de stelpotmeter. Wisselschakeling in combinatie met een gewone
wisselschakelaar. Schakelt en stemt automatisch af op fase aan- of fase afsnijding.

Artikelnummer

2489H

EAN code

8718.8019.3767.9

Wattage

3-500W/VA

MOQ

50

Muurdimmer standaard

Instapmodel led-dimmer. Dit instapmodel staat voor degelijkheid en kwaliteit, voor een budget 
prijs. 230V, 3-150W/VA, 100W led. Te combineren met de meeste merken schakelmateriaal en 
geschikt voor het dimmen van de meeste (fi lament) led lampen. Fase-afsnijding, handmatig 
in te stellen minimale en maximale lichtsterkte. 2-draads aansluiting. Geen nuldraad nodig. 
Geschikt voor wisselschakelingen (wisselschakeling, met traditionele wisselschakelaar). 

R,C

Muurdimmer 3 standen

In te stellen d.m.v. dimprofi el. Incl. wisselschakeling. 
Geschikt voor 230V.

Muurdimmer voor (fi lament) led, halogeen en gloeilampen. 230V, 3-150W/VA, 100W led.
De lamp kan 100% worden uitgeschakeld d.m.v. de druk-/draai-schakelaar. Daarnaast kunnen 
er d.m.v. de schuifschakelaar eenvoudig 3 verschillende dimprofi elen gekozen worden.
Dimbereik 5-100%. Stand-by verbruik: 1W. Geringe inbouwdiepte (32 mm). Opstart tijd van 
slechts ~ 0.5 seconden. Inclusief wisselschakeling.

Artikelnummer

2485H

EAN code

8718.8019.3729.7

Wattage

3-150W/VA

MOQ

50
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8  Muurdimmers enkel
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Deze duo muurdimmer (230V, 2x 3-100W/VA, 70W led) is geschikt voor het dimmen van
(fi lament) led, halogeen en gloeilampen. Fase-afsnij dimmer (’R,C’). Deze dimmer heeft een 
soft start voor een gunstige invloed op de levensduur van de toepaste led lampen.
Van beide kanalen afzonderlijk kan de minimale startwaarde worden afgesteld d.m.v. van de 
twee stelschroefjes.  De dimmer is eenvoudig te installeren in een enkelvoudige, standaard 
inbouwdoos. Uniek voor deze duo-dimmer is de wisselschakeling optie voor elk kanaal. 
Wisselschakeling in combinatie met een gewone wisselschakelaar. 

De led pulsdimmer 230V, 3-200W/VA, 150W led is geschikt voor het dimmen van (fi lament) 
led, halogeen en gloeilampen. Het is een fase-afsnij dimmer (’R,C’). 
Door middel van deze pulsschakelaars is de dimmer vanaf verschillende locaties te
bedienen. Deze dimmer kan met tot wel 15 stuks pulsschakelaars bediend worden!
De dimsnelheid (hoe snel de dimmer van minimale naar maximale dimstand gaat) is 
envoudig instellen als ook de minimale en maximale dimstand doormiddel van het
stelschroefje. Daarnaast heeft de dimmer een optie om de laatste dimstand te onthouden, 
zelfs als er een spanningsonderbreking is geweest. Deze dimmer heeft een soft start voor 
een gunstige invloed op de levensduur van de toepaste led lampen.

Digitale Tradim® duo led muurdimmer (230V, 2 x 1-100W/VA, 70W led). Deze R,C dimmer is ge-
schikt voor het dimmen van (fi lament) led, halogeen en gloeilampen. Nauwkeurige lichtregeling 
door digitale dimtechniek. Soft start beschermt lampen en dimmer. Makkelijk te installeren want 
de inbouwdiepte is slechts 17mm! Eenvoudig instellen van de minimale en maximale dimstand 
per kanaal. Geen fl ikkering, geluidloos dimmen. Stabiel lichtbeeld. Geen nuldraad nodig.  

Deze duo muurdimmer (230V, 2x 3-100W/VA, 70W led) is ons instapmodel en geschikt
voor het dimmen van (fi lament) led, halogeen en gloeilampen. Fase-afsnij dimmer (’R,C’). 
De dimmer heeft een soft start voor een gunstige invloed op de levensduur van de
toepaste led lampen. Van beide kanalen afzonderlijk kan de minimale startwaarde worden 
afgesteld d.m.v. van de twee stelschroefjes. De dimmer is eenvoudig te installeren in een 
enkelvoudige, standaard inbouwdoos. 

R,C

R,C

Muurdimmer duo met wisselschakeling 

Universele puls inbouwdimmer

Digitale muurdimmer duo compact 17 mm

Muurdimmer duo standaard

Incl. wisselschakeling! 230V en in
combinatie met elektronische transformator 
(driver) geschikt voor LV led.

Verlichting dimmen vanaf meerdere locaties
d.m.v. max. 15 pulsschakelaars en in combinatie met
elektronische transformator (driver) geschikt voor LV led.

230V en in combinatie met elektronische
transformator (driver) geschikt voor LV led.

230V en in combinatie met elektronische transformator 
(driver) geschikt voor LV led.

Artikelnummer

2494H

EAN code

8718.8019.3768.6

Wattage

2 x 3-100W/VA

MOQ

50

Artikelnummer

5001PD

EAN code

8718.8019.3875.1

Wattage

3-200W/VA

MOQ

50

Artikelnummer

2496

EAN code

8718.8019.3845.4

Wattage

2x 1-100W/VA

MOQ

50

Artikelnummer

2600

EAN code

8718.8019.3845.4

Wattage

2x 3-100W/VA

MOQ

50

 Muurdimmers duo
 Muurdimmer puls inbouw

 Smart muurdimmers enkel
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R,C

Multicontrol muurdimmer 

Voor het regelen verlichting met meerdere
dimmers (<15m afstand). Geschikt voor 230V.

Multicontrol dimmer. 230V, 5-200W/VA, 100W led. Deze R,C dimmer is geschikt voor het 
dimmen van (fi lament) led, halogeen en gloeilampen. Met de multicontrol dimmer kun je
lampen bedienen vanaf meerdere locaties. Voorbeeld: plaats de dimmer onder- en
bovenaan de trap, of op 2 plaatsen in de woonkamer. Geen nuldraad nodig. De minimale 
dimstand is in te stellen via het stelschroefje.  

Artikelnummer

2498

EAN code

8718.8019.3838.6

Wattage

5-200W/VA

MOQ

50

R,C

Z-Wave muurdimmer 

Hybride muurdimmer. Bediening van de
dimmer met de hand en via app (Z-Wave).
Geschikt voor 230V.

Artikelnummer

2501ZW

EAN code

8718.8019.3835.5

Wattage

5-200W/VA             

MOQ

Op aanvraag

Z-Wave dimmer, 230V, 5-200W/VA, 150W led. Geen nuldraad nodig. Instelbaar min. niveau en 
AUTO max. niveau. Voor led, halogeen- en gloeilampen. Fase afsnijding. Z-Wave is ontwikkeld 
voor de draadloze bediening van huishoudelijke apparaten, zoals verlichting, sensoren, etc.
Het bereik van een Z-Wave-signaal is 100 meter buiten en 50 meter binnen gebouwen.
Voordelen: eenvoudige installatie, laag energieverbruik, betaalbaar, Z-Wave is momenteel de 
meest gebruikte domotica-technologie ter wereld. Z-Wave werkt op RF (radiofrequentie), is 
draadloos van aard en is overal toegankelijk. Let op: voor deze dimmer is een hub nodig. 

Fijn om met een leverancier aan tafel te zitten die meedenkt. Door deze samenwerking hebben we een mooi concept neergezet waarmee we een 
duurzame relatie met elkaar zijn aangegaan. 

Charles van Geenen 
Hoofd inkoop Bauhaus

R,C

R,C



→
→
→

→

→
→

Energiezuinig
Altijd hub nodig LET OP!
Alle apparaten van verschillende
merken communiceren met elkaar
Eindeloos verschillende
apparaten koppelen
Andere frequentie dan wifi
Compatible met Fibaro
homecenter app

→
→

→
→

→

Bekend bij iedereen
Makkelijk in te stellen
(gebruiksgemak)
Weinig technische kennis nodig
LET OP! 0-draad nodig bij
aansluiten muurdimmer 
Hoog energieverbruik

→
→

→

→
→

→
→

Bekend bij iedereen
Binnenbereik voor bediening
+/- 10m (met mesh hoppen van
ene naar andere device)
Geen 0-draad nodig bij
aansluiten muurdimmer
Geen internetverbinding nodig
Met hub van Bluetooth naar
internet
Energiezuinig
Minder snel dataverkeer dan wifi 

→
→

→
→
→

Voor smartphone ontworpen
Alleen apparaten van hetzelfde
merk communiceren met elkaar
Altijd hub nodig LET OP!
Low energy - energiezuinig
Compatible met:
• Philips Hue app
• Ikea hub TRÅDFRI

Zelfbouwsysteem
of kant-en-klaar?

Kant-en-klaarZelfbouw

Koppeling met andere systemen
Systemen eenvoudig uitbreiden

→
→

2501ZW 2500ZB - 25021ZB
25022ZB

2500B - 25021B
25022B

2500W - 6511W
6512W - 6501W
6502W - 6701

M
U

U
R

D
IM

M
E

R
S

24

Wifi  muurdimmer

Hybride muurdimmer. Bediening van de
dimmer met de hand en via app (wifi ).
Geschikt voor 230V.

Artikelnummer

2500W 

EAN code

8718.8019.3832.4

Wattage

3-200W/VA 

MOQ

25

Wifi  dimmer. LET OP: 3-draads dimmer. Neutraal (N - blauw) vereist. 230V, 3-200W/VA, 150W led. 
Bedienbaar via draaidruk knop, App via wifi  en spraak gestuurd.  Fase afsnij dimmer R,C. 
Werkt met Google assistant en Alexa. Minimale en maximale dim niveau instelbaar. 
Wifi  is het meest voorkomende type netwerkprotocol in huis en in openbare ruimtes.
Wifi  is een familie van draadloze technologieën op basis van IEEE 802.15.4. Bij Wifi  wordt een 
LAN (Local Area Network) gebruikt om internettoegang te bieden binnen een bepaald beperkt 
bereik. Wifi  maakt gebruik van één centrale access point waarmee je eenvoudig apparaten 
kunt toevoegen of verwijderen zonder de rest van het netwerk te beïnvloeden.
De bandbreedte van wifi  is hoog - tot 2 MHz, waardoor het perfect is voor veel voorkomende 
dagelijkse activiteiten. 
  

Bluetooth muurdimmer

Hybride muurdimmer. Bediening van de 
dimmer met de hand en via app (Bluetooth). 
Geschikt voor 230V.

Artikelnummer

2500B

EAN code

8718.8019.3833.1

Wattage

5-200W/VA

MOQ

25

Bluetooth dimmer. 230V, 5-200W/VA, 150W led. Geen neutraal vereist. Instelbaar min. 
niveau en AUTO max. niveau. Voor led en halogeenlampen. Bluetooth Low Energy. Fase 
afsnijding. Kan bediend worden met de druk/draaiknop, met de app via Bluetooth of 
spraakgestuurd in combinatie met een Bluetooth gateway.
Bluetooth-Mesh is een computernetwerk-netwerkstandaard gebaseerd op Bluetooth Low 
Energy, een draadloze personal area-netwerktechnologie die is ontworpen om goedkoop 
en laag energieverbruik te bieden. In een Bluetooth-mesh netwerk wordt elk bericht dat 
door een apparaat wordt verzonden, doorgestuurd naar alle andere apparaten in het bereik 
waarmee berichten kunnen worden doorgestuurd en verzonden. Bluetooth-Mesh is ideaal 
voor industriële IoT-gebruiksscenario’s, met name verlichting, die de relatief goedkope en 
energiezuinige meetbaarheid, betrouwbaarheid en prestaties van Bluetooth-technologie 
vereisen. Let op: vanaf Bluetooth versie 4.2 is de communicatie stabiel.

Zigbee muurdimmer 

Hybride muurdimmer. Bediening van de
dimmer met de hand en via app (Zigbee).
Geschikt voor 230V.

Artikelnummer

2501ZB

EAN code

8718.8019.3834.8

Wattage

5-200W/VA             

MOQ

Op aanvraag

Zigbee dimmer. 230V, 5-200W/VA, 150W led. Geen neutraal vereist. Instelbaar min. niveau 
en AUTO max. niveau. Voor led en halogeenlampen. Fase afsnijding. Zigbee is een draad-
loze technologie die is ontworpen om kleine hoeveelheden gegevens over korte afstanden 
te transporteren. Zigbee werd gemaakt voor kleine, goedkope en energiezuinige IoT-sys-
temen, zoals die in de gemiddelde woning worden gebruikt. Zigbee is gebaseerd op de 
technische standaard IEEE 802.15.4, die de werking van low-rate draadloze personal area 
networks (LR-WPAN’s) defi nieert. Let op: voor deze dimmer is een hub nodig.

 Smart muurdimmers enkel
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25 Z-Wave, Zigbee, wifi ,
Bluetooth... kies maar!

Tradim® is (natuurlijk) een technisch bedrijf maar vooral ook een verassend creatief bedrijf! Die creativiteit zie je terug in het enthousiasme om te 
blijven zoeken naar goede maar vooral mooie lichtoplossingen. Daarbij staan ze open voor alle creatieve inbreng die hen kan helpen via hun producten 
de eindgebruikers nog beter te bedienen. Ze omarmen licht, warmte en kleur... en zo voel ik me als fotograaf ook echt door hen gewaardeerd!

Bas van Spankeren
Productfotograaf Tradim®

R,C

R,C

R,C



Enkel dimmer - 1 lamp

Duo dimmer - 1 wisselschakelaar - 2 lampen
Een kanaal en schakelaar voor een lamp, tweede kanaal zonder wisselschakelaar 

Duo dimmer - 2  wisselschakelaars - 2 lampen
Beide kanalen hebben een eigen schakelaar 

Enkel dimmer - 1 schakelaar - 1 lamp

Duo dimmer - 2 lampen

1 STANDAARD INSTALLATIE
Bedrading dimmer:

 1 fasedraad + 1 schakeldraad
Geschikt voor:

 2300H, 2485H, 2489H, 2497H,
 2498, 2500B, 2501ZB, 2501ZW,
 2502B, 2502ZB

8 SERIESCHAKELING
Bedrading dimmer:

 1 fasedraad + 3 schakeldraad
 Bedrading schakelaar:
 3 schakeldraad
 Geschikt voor:
 2494H

9 SERIESCHAKELING
Bedrading dimmer:

 1 fasedraad + 4 schakeldraad
 Bedrading schakelaar:
 3 schakeldraad
 Geschikt voor:
 2494H

10 SERIESCHAKELING
Bedrading dimmer:

 1 fasedraad + 4 schakeldraad
 Bedrading schakelaar:
 3 schakeldraad per schakelaar
 Geschikt voor:
 2494H

11 SERIESCHAKELING
Bedrading dimmer:

 6 schakeldraad
 Bedrading schakelaar:
 1 fasedraad + 2 schakeldraad
 per schakelaar
 Geschikt voor:
 2494H

2 STANDAARD INSTALLATIE
Bedrading dimmer: 
1 fasedraad + 1 schakeldraad +

 1 nuldraad
Geschikt voor:

 2500W

3 WISSELSCHAKELING
Bedrading dimmer:
1 fasedraad + 2 schakeldraad
Bedrading schakelaar:

 1 fasedraad + 1 schakeldraad
Geschikt voor:

 2497H, 2500B, 2501ZB, 2501ZW

7 SERIESCHAKELING
Bedrading dimmer:
1 fasedraad + 2 schakeldraad
Geschikt voor:

 2494, 2494H, 2496, 2600

4 WISSELSCHAKELING
Bedrading dimmer:
1 fasedraad + 2 schakeldraad +

 1 nuldraad
Bedrading schakelaar:

 1 fasedraad + 1 schakeldraad
Geschikt voor:

 2500W

5 WISSELSCHAKELING
Bedrading dimmer:
1 fasedraad + 2 schakeldraad
Bedrading schakelaar:

 3 schakeldraad
Geschikt voor:

 2300H, 2485H, 2489H

6 WISSELSCHAKELING
Bedrading dimmer:
3 schakeldraad
Bedrading schakelaar:
1 fasedraad + 2 schakeldraad
Geschikt voor:

 2300H, 2485H, 2489H
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26 Opties lichtschakelingen in
combinatie met muurdimmer
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We krijgen regelmatig vragen over welke schakelingen mogelijk zijn met onze muurdimmers. En dan blijkt er nog wel 
eens onduidelijkheid te bestaan over wat een hotelschakeling, kruisschakeling of serieschakeling is. Daarom hebben 
wij dit overzicht gemaakt om licht in de duisternis te brengen. Schakelen maar! 

Toelichting:
L = Live - Fasedraad (Bruin)
N = Neutral - Nuldraad (Blauw)

PE = Protective Earth - Aardedraad (Geel/Groen)



Het is belangrijk om voor ieder verkoopkanaal en voor iedere partner daarin een 
goed en passend assortiment te bieden. Een bouwmarkt heeft niets aan hightech 
oplossingen die een consument niet zelf kan installeren. Die ondernemer of
organisatie wil laagdrempelige oplossingen waarnaar de consument zoekt.
Wij weten wat de consument wil en kunnen het assortiment daarop afstemmen. 

Perfecte match
12 KRUISSCHAKELING

Bedrading dimmer:
 1 fasedraad + 2 schakeldraad

Bedrading schakelaar:
 kruis = 4 schakeldraad per
 schakelaar,
 wissel = 3 schakeldraad

Geschikt voor:
 2300H, 2485H, 2489H, 2494H

13 KRUISSCHAKELING
 met 1 kruisschakelaar
 en een wisselschakelaar

Bedrading dimmer:
 1 fasedraad + 2 schakeldraad

Bedrading schakelaar:
 kruis = 4 schakeldraad per
 schakelaar,
 wissel = 3 schakeldraad

Geschikt voor:
 2300H, 2485H, 2489H, 2494H

14 PULSSCHAKELING
 (i.c.m. max 15 schakelaars)

Bedrading dimmer:
 1 fasedraad + 2 schakeldraad

Bedrading schakelaar:
 1 fasedraad + 1 schakeldraad

Geschikt voor:
 5001PD

15 MULTICONTROL SCHAKELING
 (tot maximaal 8 dimmers)

Bedrading dimmers:
 1 fasedraad + 1 schakeldraad

Geschikt voor:
 2498

Dimmer - schakelaars (kruis & wissel) - 1 lamp
Kruisschakelaar kan worden toegepast als er 2 schakeldraden tussen de dimmer en
wisselschakelaar lopen. Om meer schakelaars te gebruiken voor het aan en uit schakelen van
de lamp kunnen er kruisschakelaars worden geplaatst. De 2 draden tussen de dimmer en
wisselschakelaar worden dan onderbroken. Op deze manier is visueel in beeld gebracht hoe
de kruisschakelaar dan kan worden aangebracht.  

Pulsschakelaar - schakelaar(s) - 1 lamp

Multicontrol, dimmen vanaf meerdere plekken  - 1 lamp

28
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In 2016 kwamen wij in contact met de fi rma Tradim®. Bailey ontwikkelt en importeert onder eigen merknaam voornamelijk lichtbronnen uit het 
Verre Oosten. Deze worden voornamelijk verdeeld via de professionele groothandel in Europa. Bailey zette in korte tijd een grote variëteit aan led 
lampen op de markt, die bekend staan om hun bijzondere vormen en vele uitvoeringen. In het begin was het dimmen van led lampen een onzekere 
factor waar vooral bij klanten veel onduidelijkheid heerste. Via via kwamen we in contact met Tradim®, een echte specialist op dit gebied. Tradim®

heeft ons altijd met raad en daad bijgestaan en samen hebben we slagen gemaakt om de lichtbronnen en dimmers goed op elkaar af te stemmen 
en veel kennis te delen. De mensen van Tradim® zijn naast hele vriendelijke en prettige mensen in de omgang ook erg kundig en fl exibel. Ondanks 
dat het speelveld in korte tijd erg is veranderd, blijft Tradim® wat ons betreft vooraan staan daar waar het gaat om kennis en innovatie op dimmer 
gebied. Zeker bij het leveren aan de professionele markt is het erg belangrijk dat de informatie en kwaliteit goed en betrouwbaar is en daar ben je 
bij Tradim® van verzekerd.

Koen de Graaf
Sales & Marketing Director Bailey



Artikelnummer

0371

EAN code

8718.8019.3737.2

Kleur

Wit

MOQ

25

Inlegplaat geschikt voor Busch Jaeger Balance SI
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30 Ons hele assortiment
is mooi afgedekt.

Afdekplaat Tradim®

Artikelnummer

0201

0206

EAN code

8718.8019.3236.0

8718.8019.3237.7

Kleur

Wit

Crème

MOQ

25

25

Artikelnummer

0351

0356

EAN code

8718.8019.3242.1

8718.8019.3243.8

Kleur

Wit

Crème

MOQ

25

25

Inlegplaat geschikt voor Busch Jaeger Refl ex SI

Afdekplaat Tradim®

Artikelnummer

0211

0216

EAN code

8718.8019.3238.4

8718.8019.3239.1

Kleur

Wit

Crème

MOQ

25

25

Stand alone afdekplaat.

Stand alone afdekplaat.

Artikelnummer

03811

03816

EAN code

8718.8019.3250.6

8718.8019.3251.3

Kleur

Wit

Crème

MOQ

25

25

Inlegplaat geschikt voor Berker S1

Afdek/inlegplaatjes en knoppen
Alle Tradim® enkelvoudige en duo inbouwdimmers zijn universeel toepasbaar in de bekende A-merk schakellijnen.
Voor de Tradim® duo dimmers leveren wij passende inlegplaatjes en knoppen in creme en/of wit. Doordat wij de 
metaalplaat van onze enkelvoudige muurdimmers hebben afgestemd op de inlegplaatjes van de gangbare A-merken 
schakelmateriaal, zullen de originele plaatjes en knoppen altijd passen. Daarnaast leveren wij voor stand-alone
toepassingen de Tradim® afdekplaat, enkel en duo.
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Inlegplaat geschikt voor JUNG AS500

Artikelnummer

04811

04816

EAN code

8718.8019.3258.2

8718.8019.3259.9

Kleur

Wit

Crème

MOQ

25

25

Inlegplaat geschikt voor Schneider (Merten)

Geschikt voor M-smart + Atelier.

Artikelnummer

05811

05816

EAN code

8718.8019.3261.2

8718.8019.3262.9

Kleur

Wit

Crème

MOQ

25

25

Inlegplaat geschikt voor PEHA Standaard

Artikelnummer

0411

0416

EAN code

8718.8019.3254.4

8718.8019.3255.1

Kleur

Wit

Crème

MOQ

25

25

Inlegplaat geschikt voor PEHA Badora

Artikelnummer

0511

0516

EAN code

8718.8019.3657.3

8718.8019.3659.7

Kleur

Wit

Crème

MOQ

25

25

Inlegplaat geschikt voor GIRA Standaard 55

Artikelnummer

06811

06816

EAN code

8718.8019.3357.2

8718.8019.3358.9

Kleur

Wit

Crème

MOQ

25

25

Sinds februari 2019 ben ik als jobcoach van Laborijn gekoppeld aan medewerkers die door Laborijn bij Tradim® gedetacheerd zijn. Ik heb Tradim®

leren kennen als een betrokken en sociale onderneming, die open staat om medewerkers met een arbeidsbeperking een gelijke kans te bieden op 
een zo regulier mogelijke baan, door middel van detachering. Zo heb ik goed contact met directie en leidinggevenden van Tradim® om samen een 
prettige samenwerking, maar vooral een mooie werkplek voor onze medewerkers te creëren. 

Rob Jansen
Jobcoach Laborijn
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32  Vloerdimmers

De Tradim® vloerdimmers vinden al jaren hun weg 
richting fabrikanten van verlichting, verlichtingszaken, 
de groothandel en de doe-het-zelf (DHZ) zaken. Onze 
vloerdimmers kenmerken zich door betrouwbaarheid, 
uitstekende kwaliteit en eenvoudige wijze van montage. 
Voor ieder type lichtbron is een vloerdimmer leverbaar.

Led 230V: drie modellen led
vloerdimmers, ook met wifi !
Om te anticiperen op de toegenomen
belangstelling voor smart producten, heeft Tradim® het 
assortiment uitgebreid met een ronde smart vloer-
dimmer. Bedienbaar via drukknop, app via wifi  en 
spraak gestuurd (Alexa en Google home). 
Daarnaast leveren wij de ronde led vloerdimmer 
2-100W/VA. De dimmer heeft een soft touch aan/uit 
knop waarmee ook kan worden gedimd. Leverbaar in
2 uitvoeringen: zonder aansluitsnoeren of met aansluit-
snoeren met Euro- en contrastekker. Kleuren: wit, 
zwart en transparant. De als beste geteste en alom 
bekende led vloerdimmer 1-60W/VA met aan/uit
schakelaar en dimmerschuif blijft natuurlijk in ons 
assortiment. Geschikt voor het bedienen van 1 led licht-
bron of armatuur. Leverbaar in de kleuren wit, zwart en
transparant. In de loop van 2022 zal het ontwerp van 
deze dimmer worden aangepast naar een uniform
Tradim® model (model 63104x-serie) om de eenheid 
van ons assortiment te waarborgen. 

Led 12V: unieke vloerdimmer
met geïntegreerde driver
Tradim® is de enige fabrikant die een
12V led vloerdimmer heeft waarin de driver (die 230VAC 

omzet naar 12VDC) in de dimmer is verwerkt. Met het 
verbod op de verkoop van halogeenlampen, groeit de 
vraag naar de led-versie van 12V dimbare lampen zoals 
G4, MR11 en GU5.3. Omdat de laagvolt halogeen
vloerdimmers niet voor deze ledlampen geschikt zijn, 
hebben wij hiervoor een speciale vloerdimmer
ontwikkeld, model 611082 (zwart). De dimmer heeft 
een vermogen van 1-25W/VA.  Als dimprincipe wordt 
de PWM (Pulse Width Modulation) techniek gebruikt. 
Dit zorgt voor een soepel dimgedrag, nauwkeuriger 
uitgangniveaus en een betere kleurconsistentie tussen 
de niveaus.

Gloeilamp en 230V halogeen
vloerdimmers
De vloerdimmers die uitsluitend voor de conventionele 
lichtbronnen kunnen worden gebruikt. De vloerdimmers 
zijn leverbaar met en zonder ingebouwde transformator.

→ 12V geschikt voor laagvolt halogeen: 20-60W en
 35-150W, beiden met ingebouwde trafo
→ 230V geschikt voor gloeilampen en hoogvolt halogeen
 40-500W. Er zijn twee uitvoeringen leverbaar: voor
 het bedienen van 1 of van 2 lichtbronnen. 

De vloerdimmers zijn in 3 kleuren leverbaar: wit, zwart 
en transparant. Goud is niet meer leverbaar.

Verpakt of onverpakt
Op pagina 44/45 vind je de verpakkingsmogelijkheden.
Standaard worden de vloerdimmers onverpakt in bulk 
geleverd.
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 Vloerdimmers 230V

Artikelnummer

31030-1

31031-1

31032-1

EAN code

8718.8019.3400.5

8718.8019.3144.8

8718.8019.3401.2

Wattage

230V 40-500W

230V 40-500W

230V 40-500W

Kleur

Transparant

Wit

Zwart

MOQ

50

50

50

Vloerdimmer conventioneel voor het dimmen van 1 lichtbron
40-500W

MOQ

50

50

50

Artikelnummer

31030

31031

31032

EAN code

8718.8019.3148.6

8718.8019.3145.5

8718.8019.3141.7

Wattage

230V 40-500W

230V 40-500W

230V 40-500W

Kleur

Transparant

Wit

Zwart

Vloerdimmer conventioneel voor het dimmen van 2 lichtbronnen
40-500W

Vloerdimmer geschikt voor gloei-/halogeenlampen 230V, 40-500W. Deze vloerdimmer is dimbaar 
door middel van een schuif. 140 x 73 x 39 mm. Verkrijgbaar in transparant, wit en zwart. Lamp kan 
via de drukschakelaar 100% worden uitgeschakeld. Geschikt voor het dimmen van één lamp of 
één armatuur (meerdere van dezelfde lampen). 

Vloerdimmer geschikt voor gloei-/halogeenlampen 230V/40-500W. Deze vloerdimmer is dimbaar 
door middel van een schuif. 140 x 73 x 39 mm. Verkrijgbaar in transparant, wit en zwart. Lamp kan 
door middel van de drukschakelaar 100% worden uitgeschakeld. Geschikt voor het dimmen van 
twee lampen, vaak moeder-dochter model waarbij de grote lamp bediend kan worden met de schuif 
en het leeslampje met de drukknop.  

 Smart vloerdimmer 230V wifi 

Artikelnummer

6511W

6512W 

EAN code

8718.8019.3843.0 

8718.8019.3844.7 

Wattage

5-100W/VA

5-100W/VA

Kleur

Wit

Zwart

Smart digitale led wifi  vloerdimmer 

MOQ

25

25

Wifi  vloerdimmer. 230V, 5-100W/VA, 50W led. Bedienbaar via drukknop, App via wifi  en spraak-
gestuurd (Alexa, Google home). Fase afsnij dimmer R,C. Werkt met Tuya Smartlife app. Afmeting: 
Φ 80.5mm,H 22.2mm. Wifi  is het meest voorkomende type netwerkprotocol in huis en in openbare 
ruimtes. Wifi  maakt gebruik van één centrale access point waarmee je eenvoudig apparaten kunt 
toevoegen of verwijderen zonder de rest van het netwerk te beïnvloeden. De bandbreedte van wifi  is 
hoog - tot 2 MHz, waardoor het perfect is voor veel voorkomende dagelijkse activiteiten.

Smart digitale led wifi  vloerdimmer 

Wifi  vloerdimmer. 230V, 5-100W/VA, 50W led. Bedienbaar via drukknop, App via wifi  en spraak-
gestuurd (Alexa, Google home). Fase afsnij dimmer R,C. Werkt met Tuya Smartlife app. Afmeting: 
Φ 80.5mm,H 22.2mm. Wifi  is het meest voorkomende type netwerkprotocol in huis en in openbare 

In combinatie met elektronische transformator (driver)
geschikt voor LV led.

R,C

R,L

R,L
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 Vloerdimmers 12V halogeen

Artikelnummer

11070

11072

EAN code

8718.8019.3263.6

8718.8019.3394.7

Wattage

230V/12V 20-60W

230V/12V 20-60W

Kleur

Transparant

Zwart

Vloerdimmer LV halogeen met ingebouwde transformator 20-60W

MOQ

50

50

Artikelnummer

31070

31072

EAN code

8718.8019.3134.9

8718.8019.3397.8

Wattage

230V/12V 35-150W

230V/12V 35-150W

Kleur

Transparant

Zwart

Vloerdimmer LV halogeen met ingebouwde transformator 35-150W

MOQ

50

50

Vloerdimmer geschikt voor laagvolt halogeenverlichting (12V 20-60W). Transformator is ingebouwd 
in deze vloerdimmer, externe transformator kan dus worden weggelaten. Verkrijgbaar in transparant 
en zwart. 

Vloerdimmer geschikt voor laagvolt halogeenverlichting (12V 35-150W). Transformator is ingebouwd 
in deze vloerdimmer, externe transformator kan dus worden weggelaten. Verkrijgbaar in transparant 
en zwart.  

 Vloerdimmer 12V led

MOQ

50

Vloerdimmer 12V led ingebouwde driver 

Vloerdimmer geschikt voor het dimmen van 12V led lampen zoals G4, MR11 en GU5.3.
Het vermogen is van 1 tot 25W. De dimmer werkt volgens het principe van Pulse-Width
Modulation. Door middel van de schuifschakelaar kan de lamp worden gedimd en in- en uit-
geschakeld. Met de stelpotmeter kan de minimale dimstand worden ingesteld. De dimmer
heeft een soft start voor een gunstige invloed op de levensduur van de toegepaste led lampen.
Dimbereik in het laag tot 0,1%. Stand-by verbruik van slechts 0,3 watt. Uitermate geschikt voor: 
G4, MR11 en led strips. Deze dimmer is uitgebreid getest met o.a. lampen van Philips, Eglo,
Calex en Segula.

Artikelnummer

611082

EAN code

8718.8019.3866.9

Wattage

1-25W

Kleur

Zwart
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 Vloerdimmers 230V led (fi lament)

Led vloerdimmer voor het dimmen van 1 lichtbron 1-60W/VA

Artikelnummer

631030-1

631031-1

631032-1

EAN code

8718.8019.3634.4

8718.8019.3636.8

8718.8019.3563.7

Wattage

1-60W/VA

1-60W/VA

1-60W/VA

Kleur

Transparant

Wit

Zwart

MOQ

50

50

50

Geschikt voor led (fi lament) lampen.

Vloerdimmer geschikt voor led (fi lament) lampen 230V, 1-60W/VA, 45W led. Deze vloerdimmer
is dimbaar door middel van een schuif. Afmetingen 140 x 73 x 39 mm. Verkrijgbaar in transparant, 
wit en zwart. Door middel van de drukschakelaar kan een lamp 100% worden uitgeschakeld.
Geschikt voor het dimmen van één led (fi lament) lichtbron of  één armatuur (meerdere van dezelfde 
led lampen). De beste vloerdimmer die er in de markt verkrijgbaar is. In de loop van 2022 zal het 
ontwerp van deze dimmer worden aangepast naar een uniform Tradim model (model 63104x-serie) 
om de eenheid van ons assortiment te waarborgen.

Led vloerdimmer 2-100W/VA, met kabel en stekkers

Artikelnummer

64301

64302

EAN code

8718.8019.3733.4

8718.8019.3731.0

Wattage

2-100W/VA

2-100W/VA

Kleur

Wit

Zwart

MOQ

50

50

I.c.m. elektronische transformator (driver) ook geschikt voor LV led. 150 cm kabel 
met Euro-stekker input-zijde, 50 cm kabel met Euro contrastekker output-zijde.

Vloerdimmer geschikt voor led (fi lament) lampen 230V, 2-100W/VA, 70W led. Deze vloerdimmer
heeft één knop voor aan/uit en dimfunctie. 150cm kabel met Euro-stekker input-zijde, 50 cm kabel
met Euro contrastekker output-zijde. Ø 80 x 19 mm. Verkrijgbaar in zwart en wit. Met deze dimmer 
kan een lamp 100% worden uitgeschakeld door middel van de drukknopschakelaar. Deze vloer-
dimmer stemt automatisch af op de belasting van de lamp. Geschikt voor het dimmen van een 
led driver tot maximaal 50W. Opstart tijd van slechts ~ 0.5 seconden.

Led vloerdimmer 2-100W/VA

Artikelnummer

64310

64311

64312

EAN code

8718.8019.3761.7

8718.8019.3762.4

8718.8019.3763.1

Wattage

2-100W/VA

2-100W/VA

2-100W/VA

Kleur

Transparant

Wit

Zwart

MOQ

50

50

50

I.c.m. elektronische transformator (driver) ook geschikt voor LV led.

Vloerdimmer geschikt voor led (fi lament) lampen 230V, 2-100W/VA, 70W led. Zonder snoeren.
Deze vloerdimmer heeft één knop voor aan/uit en dimfunctie. Ø 80 x 19 mm. Verkrijgbaar in zwart, 
wit en transparant. Met deze dimmer kan een lamp 100% worden uitgeschakeld door middel van de 
drukknopschakelaar. Deze vloerdimmer stemt automatisch af op de belasting van de lamp.
Daarnaast onthoudt de dimmer de laatst gebruikte dimstand, bij het aanzetten van de dimmer gaat
de lamp dus automatisch aan in de laatst gebruikte dimstand. Let op, het geheugen wordt gewist
wanneer de spanning is onderbroken. Geschikt voor het dimmen van een dimbare led driver tot
max. 50W. Opstart tijd van slechts ~ 0.5 seconden.

Fijn om met een leverancier aan tafel te zitten die meedenkt. Door deze samenwerking hebben we een mooi concept neergezet waarmee we een 
duurzame relatie met elkaar zijn aangegaan. 

Charles van Geenen 
Hoofd inkoop Bauhaus

R,L

R,L

R,C

R,C

R,C

R,C
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36  Snoerdimmers

Led 230V snoerdimmer:
3 modellen, ook met wifi !
Om te anticiperen op de toegenomen
belangstelling voor smart producten, heeft Tradim® het 
assortiment uitgebreid met een smart snoerdimmer, 
dat is de 650X-serie. Bedienbaar via drukknop, app via 
wifi  en spraak gestuurd (Alexa en Google home). Lever-
baar in transparant, wit en zwart. 
Daarnaast leveren wij ook dit seizoen weer de succes-
volle led (fi lament) snoerdimmer in de 6220X-serie van 
1-40W/VA en de 6421X-serie van 2-100W/VA.
Deze compacte led snoerdimmer is ook geschikt voor 
led fi lament lampen. De dimmer heeft een soft-click 
aan/uit knop waarmee ook wordt gedimd. De dimmer 
is voorzien van een geheugenfunctie en is leverbaar in 
zwart en wit.

Met kabel en stekker
De modelserie 6420X is de bekabelde uitvoering van 
model 6421x: deze snoerdimmers hebben een Euro-
stekker en kabel van 150 cm aan de input zijde en 50 cm 
kabel met contrastekker aan de output zijde. 

Voor alle modellen snoerdimmers geldt dat de
gebruikte dimtechniek de kwaliteit en de levensduur 
van de led lamp waarborgt. De led snoerdimmers zijn 
eenvoudig in gebruik, snel te installeren en makkelijk in 
te stellen op het gewenste (minimale) lichtniveau.

Gloeilamp en 230V halogeen
snoerdimmer
De conventionele snoerdimmer 230V met een vermogen 
van 20-250W is al jaren een probleemloos Tradim®-
product en mag gerust een icoon worden genoemd. 
Deze snoerdimmer is geschikt voor het dimmen van 
zowel gloei- als halogeenlampen.
De snoerdimmer kenmerkt zich door de hoge
betrouwbaarheid, uitstekende kwaliteit en eenvoudige 
montagewijze. De dimmers zijn leverbaar in 5 kleuren: 
wit, zwart, transparant, goud en zilver.

Verpakt of onverpakt
Op pagina 44/45 vind je de verpakkingsmogelijkheden. 
Standaard worden de snoerdimmers onverpakt in bulk 
geleverd.
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 Snoerdimmers

Led snoerdimmer met kabel en stekkers

Artikelnummer

64201

64202 

EAN code

8718.8019.3732.7

8718.8019.3730.3

Wattage

2-100W/VA

2-100W/VA

Kleur

Wit

Zwart

MOQ

50

50

Geschikt voor dimbare led (fi lament) 230V. 150 cm kabel met Eurostekker
input-zijde, 50 cm kabel met Euro contrastekker output-zijde. 

Ons model snoerdimmer is geschikt voor dimbare led (fi lament230V, 2-100W/VA, 70W led.
150 cm kabel met Euro-stekker input-zijde, 50 cm kabel met Euro contrastekker output-zijde.
72 x 32.5 x 17.5 mm. Verkrijgbaar in wit en zwart. Dimbaar door middel van een drukknopschakelaar 
en kan daardoor een lamp ook 100% uitschakelen. Geschikt voor het dimmen van een dimbare led 
driver van maximaal 50W. Deze snoerdimmer stemt automatisch af op de belasting van de lamp. 
Opstarttijd van slechts ~ 0.5 seconden. 

Led snoerdimmer

Artikelnummer

64210

64211

64212 

EAN code

8718.8019.3865.2

8718.8019.3764.8

8718.8019.3765.5

Wattage

2-100W/VA

2-100W/VA

2-100W/VA

Kleur

Transparant

Wit

Zwart

MOQ

50

50

50

Geschikt voor dimbare led (fi lament) 230V.

Snoerdimmer geschikt voor dimbare led (fi lament) 230V, 2-100W/VA, 70W led. 72 x 32.5 x 17.5 mm.
Zonder snoeren. Verkrijgbaar in transparant, wit en zwart. Dimbaar door middel van een drukknop-
schakelaar en kan daardoor een lamp ook 100% uitschakelen. Geschikt voor het dimmen van een 
dimbare led driver van maximaal 50W. Deze snoerdimmer stemt automatisch af op de belasting 
van de lamp. Opstarttijd van slechts ~ 0.5 seconden.

 Smart snoerdimmer wifi 
Smart digitale led wifi  snoerdimmer 

Artikelnummer

6501W  

6502W  

EAN code

8718.8019.3840.9

8718.8019.3841.6

Wattage

5-100W/VA

5-100W/VA

Kleur

Wit

Zwart

MOQ

50

50

Geschikt voor dimbare led (fi lament) 230V.

Wifi  snoerdimmer. 230V, 5-100W/VA, 50W led.. Bedienbaar via drukknop, App via wifi  en spraak 
gestuurd (Alexa, Google home). Fase afsnij dimmer R,C. Werkt met Tuya Smartlife app. Afmeting: 
96.7*30.4*39.4mm. Wifi  is het meest voorkomende type netwerkprotocol in huis en in openbare 
ruimtes. Wifi  maakt gebruik van één centrale access point waarmee je eenvoudig apparaten kunt 
toevoegen of verwijderen zonder de rest van het netwerk te beïnvloeden. De bandbreedte van wifi  is 
hoog - tot 2 MHz, waardoor het perfect is voor veel voorkomende dagelijkse activiteiten.

Smart digitale led wifi  snoerdimmer 

Artikelnummer

Wifi  snoerdimmer. 230V, 5-100W/VA, 50W led.. Bedienbaar via drukknop, App via wifi  en spraak 
gestuurd (Alexa, Google home). Fase afsnij dimmer R,C. Werkt met Tuya Smartlife app. Afmeting: 
96.7*30.4*39.4mm. Wifi  is het meest voorkomende type netwerkprotocol in huis en in openbare 
ruimtes. Wifi  maakt gebruik van één centrale access point waarmee je eenvoudig apparaten kunt 
toevoegen of verwijderen zonder de rest van het netwerk te beïnvloeden. De bandbreedte van wifi  is 

R,C

R,C

R,C
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38  Snoerdimmers

Universele elektronische snoerdimmer conventioneel

Artikelnummer

2100-5

2101-5

2102-5

2104-5

2107-5

EAN code

8718.8019.3376.3

8718.8019.3378.7

8718.8019.3380.0

8718.8019.3382.4

8718.8019.3384.8

Wattage

20-250W

20-250W

20-250W

20-250W

20-250W

Kleur

Transparant

Wit

Zwart

Goud

Zilver

MOQ

50

50

50

50

50

Geschikt voor gloei & HV halogeen en LV halogeen i.c.m. elektronische 
dimbare transformator.

Led elektronische snoerdimmer

Artikelnummer

62200

62201 

62202

62204

62207

EAN code

8718.8019.3715.0

8718.8019.3717.4

8718.8019.3719.8

8718.8019.3721.1

8718.8019.3723.5

Wattage

1-40W/VA

1-40W/VA 

1-40W/VA 

1-40W/VA 

1-40W/VA

Kleur

Transparant

Wit

Zwart

Goud

Zilver

MOQ

50

50

50

50

50

Geschikt voor dimbare led (fi lament) 230V.

De klassieke Tradim® snoerdimmer is geschikt voor gloei en HV halogeen 230V. Inschakelen en 
dimmen met het duimwiel. 230V, 20-250W, 86 x 38 x 23 mm. Verkrijgbaar in transparant, wit, 
zwart, goud en zilver. 

Led (fi lament) snoerdimmer met duimwieltje geschikt voor dimbaar led (fi lament) en LV halogeen
i.c.m. een elektronische transformator 230V. Inschakelen en dimmen met het duimwiel. Heeft een 
stelschroefje om de minimale dimstand mee in te stellen. 230V, 1-40W/VA, 25W led. 86 x 38 x 23 mm. 
Verkrijgbaar in transparant, wit, zwart, goud en zilver. Deze snoerdimmer heeft een ingebouwde 
dimstabilisator waardoor hij geschikt is voor het dimmen van verschillende soorten fi lament led 
lampen. 

Deze dimmer heeft dezelfde specifi caties als artikel 6601. Wifi  led stekkerdimmer voor (fi lament) 
led maar ook halogeen en gloeilampen. 230V, 4-200W/VA, 150W led. Afmeting 110 x 63 mm.
Deze dimmer werkt op wifi  met Alexa, Google Home en SmartLife app. Heeft een soft start voor 
een gunstige invloed op de levensduur van de toepaste led lampen. Dimbaar tussen 1 en 100%. 
Onthoudt het laatst ingestelde helderheidsniveau. Met de wifi  feature wordt dimmen via een
app mogelijk. Koppel de dimmer aan het wifi  netwerk en klaar. Via bijvoorbeeld Alexa en
Google Home is voice control mogelijk.  
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39 Stekkerdimmers

Wifi  led stekkerdimmer (Alexa, Google Home)

Led stekkerdimmer

Artikelnummer

6601

EAN code

8718.8019.3776.1

Wattage

4-200W/VA

Kleur

Wit

MOQ

50

Artikelnummer

6701

EAN code

8718.8019.3777.8

Wattage

4-200W/VA

Kleur

Wit

MOQ

50

Led stekkerdimmer voor (fi lament) led, maar ook halogeen en gloeilampen. 230V, 4-200W/VA, 
150W led. Afmeting 110x63mm. Deze dimmer heeft een soft start voor een gunstige invloed op de 
levensduur van de toepaste led lampen. Uit te schakelen door middel van de drukknop. Dimbaar 
tussen 1 en 100%. Erg gemakkelijk in gebruik.
De eenvoudige manier om led lampen te dimmen. Je hoeft niets in te bouwen, open en dicht te 
schroeven of snoeren aan te sluiten. De dimmer in het stopcontact steken, stekker van de lamp 
in de dimmer steken en klaar! Draai naar rechts om het licht te dimmen. Draai naar links om het 
licht feller te zetten.
• Hoogwaardige kunststof
• Uitgebreid getest met diverse merken en modellen led lampen
• Voor dimbare led lampen van 4–150 W
• Voor gloei- en halogeen lampen tot 200 W 
• Met aan/uit-schakelaar
• Eenvoudige bediening
• Kleur: wit

Vanaf begin 2017 bracht EGLO een groot assortiment dimbare led lichtbronnen en armaturen op de markt. Vanaf die periode ontvingen wij ook 
gelijk de eerste vragen: “Dimbaar, Oké waarmee? Welke dimmer?”. Op een beurs in 2017 kwam ik bij toeval in gesprek met Marja waar zij mij de 
werking presenteerde van de Tradim® led dimmer(s) op lampen van een aantal ”andere merken”. Omdat ik benieuwd was of de nieuwe dimbare 
EGLO led lichtbronnen ook zo mooi gedimd konden worden met de Tradim® led dimmer hadden we gelijk maar een afspraak ingepland in onze 
showroom te Oosterhout. Tijdens onze afspraak heeft Marja ons “vanuit haar koffertje” kunnen overtuigen van de werking van de besproken
Tradim® dimmer. We hebben destijds ook gelijk maar een aantal samples besteld om deze in een huiselijke omgeving te kunnen testen. 
Omdat EGLO van haar afnemers meer en meer de vraag kreeg om een “goed werkende” dimmer mee te leveren bij de bestellingen van de onze 
dimbare led verlichting hebben we besloten om een dimmer onder ons eigen label te laten maken. Op de vraag hoe wij zeker konden zijn van het 
feit dat de te bestellen Tradim® dimmer goed zou functioneren op alle onze dimbare led verlichting (lichtbronnen en armaturen), bood Tradim® aan 
om al onze dimbare verlichting te testen en hier waar nodig de dimmer op af te stemmen. Het resultaat is nu dat EGLO vanaf 2017 een perfecte led 
dimmer in haar assortiment heeft!

Henk Burghart
Manager Professional Light Eglo

Allereerst van harte gefeliciteerd met jullie 15 jarig bestaan! Tsja, 15 jaar jong alweer. Destijds waren het vrijwel alleen witte en zwarte snoer- en 
vloerdimmers die het assortiment bepaalden. Nu inmiddels komen we steeds meer in het led tijdperk terecht. Wat een verandering.
Ik ken Tradim® nog uit de tijd dat jullie naam Dimtronic was. De bruine dozen met dito plakband en gele letters als ik het me goed herinner.
Door de jaren heen is Tradim® altijd een betrouwbare leverancier voor Plieger geweest. Zonder elkaar veel te spreken is de relatie tussen ons 
altijd goed geweest. En dat is fi jn als je op elkaar kunt vertrouwen. Ik wil jullie nogmaals feliciteren en veel geluk wensen voor de toekomst!

Ton Steenbekkers
Teamleider Voorraadbeheer Plieger
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Nooit meer geknipper
De Tradim® dimstabilisator (dynamische belasting) 
wordt toegepast om het dimgedrag van 230V dimbare 
led (fi lament) lampen te verbeteren of om een instabiel 
lichtbeeld weg te nemen. De dimstabilisator wordt zo 
dicht mogelijk bij de lamp en parallel over de lamp 
geplaatst om een stabiel lichtbeeld te bereiken.

Verpakt of onverpakt 
Op pagina 44/45 vind je de verpakkingsmogelijkheden.
Standaard worden de led (fi lament) dimstabilisatoren
onverpakt in bulk geleverd. 
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Geschikt voor led (fi lament) lampen

Stabiel licht, lampen gaan uit
De LEDFIX001 is onze nieuwe, meer geavanceerde dim-
stabilisator. Niet alleen verhelpt deze problemen beter 
dan andere dimstabilisatoren, hij is ook nog eens zuini-
ger. De LEDFIX001 is alleen actief wanneer dit nodig is. 
Led lampen zijn geen reële belasting, dat houdt in dat 
ze niet de gehele sinus stroom verbruiken.
Led dimmers kunnen soms in de war raken wanneer de 
lamp geen stroom vraagt. Dit kan zich uiten in instabiel 
licht. De dimstabilisator schakelt in op het moment 
dat led lampen geen stroom meer verbruiken, zodat 
de dimmer toch continu een belasting detecteert en 
goed zijn werk kan blijven doen. Ook zal de LEDFIX001
ervoor zorgen dat lampen niet kunnen blijven branden 
wanneer de dimmer in de uitpositie staat.

Verschil met andere stabilisatoren
Er zijn stabilisatoren op de markt die rond de 0-doorgang 
een stroompiek genereren. Hierdoor wordt verwarring bij 

de dimmer voorkomen doordat duidelijk
is waar de sinus opnieuw begint.
Dit resulteert in stroompieken op het net en door de 
dimmer waardoor de dimmer snel veroudert. Andere 
stabilisatoren werken door het toevoegen van een reële 
belasting. Hierdoor is er geen verwarring in de dimmer 
doordat deze met een reële belasting wordt belast. 
Het niet reële deel van de ledlamp komt hier bovenop. 
Doordat deze belasting continu aanstaat resulteert dit in 
energieverlies waar je dit niet wil hebben en warmte-
ontwikkeling in de installatiedoos.

→ De LEDFIX001 is slechts 18.5mm x 18.5mm x 13.5mm
 groot waardoor deze gemakkelijk in een installatie-
 doos is te monteren. 
→ Standby verbruik: lager dan 0,7W bij 230VAC 
→ Voor zakelijke klanten is OEM mogelijk met
 bedrukking van eigen logo.

LEDFIX001

Artikelnummer

LEDFIX001

EAN code

8718.8019.3861.4

Verbruik

< 0,7W

MOQ

25

De LEDFIX001 zal alleen ingrijpen waar nodig en daardoor maar een deel van de tijd aan 
staan. Hierdoor is de LEDFIX001 zeer energiezuinig.
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Tradim®, geen leverancier maar een partner. Sinds de eerste kennismaking heeft EGT het zaken doen met Tradim® als zeer prettig ervaren.
Het brede scala aan Tradim® producten helpt EGT om onze afnemers te voorzien van een kwalitatief hoogwaardig product. De onderscheidende 
innovaties van Tradim® leveren producten op die zich gemakkelijk door de eindgebruiker laten installeren en gebruiken. De lange en goede
samenwerking tussen Tradim® & EGT heeft er aan bijgedragen dat de Tradim® producten in de EGT blisterverpakking door onze klanten en hun 
eindgebruikers als veilig, duidelijk en betrouwbaar worden ervaren. Als premium dealer van Ledvance Osram is het grondig testen van onze 
lichtbronnen op correct dimmen met Tradim® producten door Tradim® zeer waardevol gebleken. Hiermee kunnen wij onze afnemers een product 
garanderen dat echt doet wat het belooft. Wij danken het volledige Tradim® team voor de inzet en het klantgericht meedenken. Op naar het
volgende jubileum!

Michel Bénistant
Productmanager – inkoper EGT B.V. Zeewolde

Geschikt voor led (fi lament) lampen

LEDFIX001

Artikelnummer

De LEDFIX001 zal alleen ingrijpen waar nodig en daardoor maar een deel van de tijd aan 
staan. Hierdoor is de LEDFIX001 zeer energiezuinig.



Led driver triac dimbaar (constant voltage)

Artikelnummer

LD10-24VDC

LD24CV12

LD48CV12

LD60CV12

EAN code

8718.8019.3868.3

8718.8019.3675.7

8718.8019.3674.0

8718.8019.3673.3

Type driver

Constant Current

Constant Voltage

Constant Voltage

Constant Voltage

Vermogen

10W/VA

24W/VA

48W/VA

60W/VA

Spanning

2-21V*

12V

12V

12V

Kleur

Wit

Wit

Wit 

Wit 

MOQ

25

25

25

25

Led drivers

Naast het aanbieden van maatwerk led drivers die 
geschikt zijn voor DALI of DMX besturing,  biedt Tradim®

een standaard assortiment van dimbare Constant Volta-
ge drivers. Heb je een specifi eke vraag of behoefte aan 
een bepaald soort Constant Voltage of Constant Current 
driver? Vraag het ons; wij adviseren en helpen je graag 
bij het vinden van een passende oplossing.
Al onze modellen zijn uitgebreid getest en voldoen aan 
de geldende veiligheids- en EMC eisen (CE).

Constant Voltage
Constant Voltage (CV) led drivers zijn geschikt voor het 
aansturen van 12/24V led lampen en leverbaar in diverse 
wattages. Dit type led driver wordt onder andere toege-
past in onderstaande situatie:

→ Vervangen 12/24V halogeen door led waarbij een (elek-
 tronische) trafo vervangen wordt door een led driver.
→ Zijn triac dimbaar met R,C dimmers.

Constant Current
Constant Current (CC) led drivers zijn geschikt voor het 
aansturen van leds in speciale led strips of armaturen.
Dit type led driver is triac dimbaar met R,C dimmers 
en is leverbaar in diverse stroomwaarden en vermogens. 
Deze drivers worden toegepast in de volgende situaties:

→ Custom made led strips om in armaturen te bouwen.
→ led driver voor (fl exibele) led strips.
→ Vervangen van niet-dimbare door dimbare led driver
 voor led panelen van bepaalde stroomwaarden (CC).

Vanwege de hoeveelheid aan mogelijkheden voor dit type 
driver, bespreken we graag samen met jou de gewenste 
specifi caties.

* Afhankelijk van de gekozen stroomsterkte; 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650 of 700mA.
De led drivers hebben verschillende afmetingen, afhankelijk van het wattage. Powerfactor hoger dan 0,95.
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44 Hoe wil je het
verpakt hebben?
Voor elk verkoopkanaal hebben wij een passende verpakking. Samen met jou overleggen we hoe de producten
aangeleverd worden. Hieronder en in het schema op de rechterpagina zie je de mogelijkheden.

V
E

R
P

A
K

K
IN

G
S

O
P

T
IE

S

Bulk
Onze producten worden standaard in bulk geleverd in 
een kartonnen omdoos. De dimmers zitten in een plastic 
zakje in een laag van 20 of 40 stuks. Afhankelijk van de 
klantwens worden gebruiksaanwijzingen los bijgevoegd. 
Led drivers zitten elk in een doosje verpakt en in een 
omdoos van 50 of 100 stuks. De muurdimmers worden 
standaard zonder afdekplaatje en knop geleverd.
Op klantvraag kunnen deze op de muurdimmer worden 
gemonteerd en in bulk verpakt.

Klanten kiezen deze oplossing als men de producten zelf 
in een showverpakking doet, of als de producten direct 
worden gebruikt of onverpakt worden uitgeleverd. 

Zakje met eurolock
Afdekplaatjes en de bijbehorende knop(pen) kunnen 
separaat in een zakje worden verpakt. Hiermee wordt
het product goed beschermd en is ook duidelijk om 
welk artikel het gaat. Door het eurolock kunnen de 
plaatjes en knoppen bij de dimmers in het schap
worden gehangen. Voor de klant is het dan heel een-
voudig om zelf de gewenste dimmer en het bijpassende 
afdekplaatje te kiezen. 

Deze verpakkingswijze is voor zowel de groothandel als 
het retailkanaal een mooie oplossing. Bestelcode: 300.

Doosje
De dimmers kunnen ook in een doosje worden verpakt, 
inclusief de gebruiksaanwijzing. De verpakte dimmers 
zitten per 50 of 100 stuks in een kartonnen omdoos. 
Standaard staat het Tradim® artikelnummer op het 
doosje. Op klantvraag kan (ook) het artikelnummer van 
de klant, de EAN-code en/of de barcode op het doosje 
worden gezet. 

Deze verpakkingswijze is ideaal voor de groothandel.
Een duidelijke herkenning van het Tradim® product in
het schap, makkelijke handling en snel uit te pakken 
voor de installateur. Bestelcode: 200.

Hangtag 
Vanaf dit jaar zijn wij gestopt met het verkopen van 
onze producten in blisters. Om de dimmers toch 
hangbaar te maken kunt u kiezen voor de optie doosje 
inclusief hangtag. Door middel van de hangtag zijn de 
dimmers dan toch op te hangen in de winkel.
Bestelcode: 500.

Uit het oogpunt van duurzaamheid worden onze
producten niet meer in een blister verpakt. Wij gebruiken 
uitsluitend kartonnen FSC doosjes, indien gewenst 
met een hangtag. Voor het transport hergebruiken we 
zoveel mogelijk kartonnen dozen van leveranciers en 
andere partijen. 

 TIP 
 Om de dimmers toch hangbaar te maken kunt u
 kiezen voor de optie doosje inclusief hangtag.
 Door middel van de hangtag zijn de dimmers dan
 toch op te hangen in de winkel. Bestelcode: 500.

Bestelcode

Muurdimmers

Dimstabilisator

Snoerdimmers

Vloerdimmers 230V

Vloerdimmers 12V

Stekkerdimmers

Inlegplaatjes

Led drivers

* Muurdimmers i.c.m. Tradim® afdekplaat is niet mogelijk in een doosje.
** M.u.v. 3107X-serie
*** Wordt standaard in een doosje geleverd, andere verpakkingswijze niet mogelijk.

Verpakkingswijzer

Bulk Doosje

200

Zakje

300

Hangtag

500
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*

**

***

In 2012 maakte ik voor het eerst kennis met Marja, Vincent en Tradim®. Via via kregen wij de opdracht om nieuwe verpakkingen en gebruiks-
aanwijzingen voor Tradim® te ontwerpen. Dat eerste project mondde uit in een nu al bijna 10 jaar durende samenwerking - van verpakkingen tot 
beursstands en brochures. Wat ik in het begin al proefde was hun enthousiasme en geloof in de Tradim®-producten. Alleen moest alles nog naar 
een hoger level getild worden, zowel qua uitstraling als organisatie. Als je dan ziet waar Tradim® nu staat: prachtige innovatieve producten, mooie 
samenwerkingen met o.a. Intergamma en Hornbach - chapeau! De schrik was groot toen Marja problemen met haar gezondheid kreeg en twee 
jaar uit de running was. Gelukkig is ze weer helemaal op de weg terug (met de volledige toewijding van Vincent en de andere leuke mensen van 
Tradim®) en ik hoop nog jarenlang voor en met ze te mogen werken!      

Fred ten Tusscher
Home of Happy Brands
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