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Ściemniacz Wi-Fi do LED i oświetlenia 
zwykłego 230 V DIMMER 
Indeks do zamówień: Wi-DIM1S1-P, EAN13: 5902431674209 

Opis produktu 

Ściemniacz wifi przeznaczony do sterowania jasnością źródeł światła 230 V o mocy do 150 W 

 

 
DIMMER to ściemniacz wi-fi do światła zasilanego napięciem 230 V. Współpracuje 
zarówno z klasycznymi, jak i ledowymi źródłami światła. Wyjątkową cechą ściemniacza 
WiFi DIMMER FOX jest możliwość konfiguracji minimalnego i maksymalnego 
poziomu świecenia. Pozwala to na pozbycie się efektu migania żarówek LED przy 
niskich poziomach natężenia światła. Zapewnia płynne przejście pomiędzy zadanymi 
poziomami jasności. Czas rozjaśniania i ściemniania jest konfigurowalny. 

 
 

 
Sterowanie za pomocą aplikacji na telefony i tablety 

 
Zdalny dostęp przez sieć  Wi-Fi i chmurę F&F 

 
Możliwość sterowania głosowego 



 
Programowanie zdarzeń za pomocą kalendarzy 

 
Regulacja jasności oświetlenia 

 
Cechy ściemniacza światła WiFi 

 Sterowanie jasnością źródeł światła 230 V, w tym również ściemnialnym oświetleniem LED  o 
mocy do 180 W; 

 Możliwe jest podłączenie lokalnego przycisku chwilowego do włączania i wyłączania światła 
(krótkie naciśnięcie) oraz do sterowania jasnością (długie naciśnięcie); 

 Aplikacja mobilna oraz programatory czasowe do ustawiania zadanego poziomu jasności; 
 Poprawne działanie również bez połączenia z siecią Wi-Fi zapewniają:  wbudowany zegar z 

podtrzymaniem zasilania oraz własna kopia programu pracy;  
 Obsługa REST API umożliwia integrację ściemniacza WiFi również z innymi systemami 

automatyki domowej; 
 Wbudowane zabezpieczenie termiczne; 
 Prosty montaż w puszce instalacyjnej o średnicy fi 60 mm. 

 
Warunkiem poprawnej pracy ściemniacza światła Wi-Fi jest podłączenie ściemnialnych 
źródeł światła. Należy upewnić się, czy na opakowaniu lub w instrukcji źródła światła 
znajduje się wyraźna informacja o możliwości regulacji jasności. Często jest ona 
przedstawiana w postaci jednego z poniższych symboli: 

 

 
 
 



 

FOX - system sterowania Wi-Fi 

Prosty w instalacji, oferujący wiele możliwości system bezprzewodowej automatyki domowej.  

 

Aplikacja na urządzenia z systemem Android 

 
Aplikacja na urządzenia z systemem iOS 

 

 

Planuj działania systemu FOX za pomocą kalendarzy online 

Wykorzystaj kalendarze i zaplanuj działanie modułu na porę dnia czy wiczoru. Od Ciebie 
zależy kiedy i jakie funkcje zostaną wykonane. Możesz zaplanować włączenie oświetlenia o 
zadanej godzinie lub podlewanie ogrodu na różne godziny zgodnie z ustawionym 
harmonogramem. 



Steruj głosem dzięki asystentowi Google 

Usługa sterowania głosem dostępna jest w języku polskim. Po prostej konfiguracji, sterowanie 
poszczególnymi urządzeniami może polegać na wypowiedzeniu frazy: “Ok Google. Otwórz 
wszystkie rolety.”, “Włącz niebieskie światło w pokoju rozrywki”, lub kiedy wychodzisz z 
domu: “Ok Google. Wyłącz wszystkie urządzenia”. 

 

 
 


