
Simpel Tunable White lysstyring – døgnrytme

ü TW-løsningen består af to dele. Et modul som tager sig af døgnrytmen, 
og et betjeningspanel, som gør det muligt at overstyre døgnrytmen.

ü Hen over døgnet, vil lyset automatisk skifte farvetemperatur, i henhold 
til den kurve, der er programmeret. Når man vælger en af de faste 
farvetemperaturer på betjeningspanelet, stopper døgnrytmen 
automatisk.  Det er også muligt at styre lys niveauet ved hjælp af de 
faste niveauer, eller trinløst via piletasterne. 

ü Døgnrytmemodulet og betjeningspanelet, er to uafhængige enheder, 
som også kan bruges hver for sig.

ü Betjeningspanelet har et intuitive design, som gør det nemt at anvende.
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DALI Touch Panel TW

ü Panelet er forprogrammeret og skal blot forbindes til DALI bussen, 
hvorefter det er klar til brug.

ü Panelet er kompatibel med alle DALI DT8 LED-drivere og 
armaturer, som i dette tilfælde, heller ikke kræver nogen form for 
programmering.

ü Det er nemt at ændre eller tilpasse funktionaliteten efterfølgende 
via DALI Cockpit softwaren.

Ved aktivering af tasten, regulerer lyset 
til 25% lysstyrke

Ved aktivering af tasten, regulerer lyset 
til 50% lysstyrke

Ved aktivering af tasten, regulerer lyset 
til 75% lysstyrke

Ved kort aktivering af tasten, tænder lyset på 
100%. Ved vedvarende aktivering af tasten, 
regulerer lyset mod maksimum

Ved kort aktivering af tasten, slukker lyset. 
Ved vedvarende aktivering af tasten, 
regulerer lyset mod minimum

Ved kort aktivering af tasten, genstartes den 
døgnrytmen som er programmeret i CDC 
modulet. CDC moduler skal anskaffes særskilt. 

Funktioner

Ved kort aktivering af tasterne 
placeret i cirklen, fremkommer de 
forskellige farve temperaturer som 
fremgår på tasten.

Hvis panelet indgår i en løsning hvor 
der også er døgnrytme, vil 
døgnrytmen stoppe når man vælger 
en farvetemperatur.

For at starte døgnrytmen igen, skal 
cirkel ikonet i midten aktiveres kort.
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Indeholder både et DALI Touch Panel og en DALI strømforsyning. 
Panelet er forprogrammeret og klar til brug.

EL-nr.: 5467002060
EAN-nr.: 5705157020288

Pakkeløsning – Simpel Tunable White styring

L
N

DA
DA

DALI strømforsyning
Art. Nr. 24033444

DT8 armaturer

DALI Touch Panel
Art. Nr. J24035465-126

Dali Touch Panel TW
EL-nr.: 5467002125
EAN-nr.: 5705157020349

Kan også købes som en separat enhed, 
således det er muligt at supplere 
installationen,  med flere betjeningssteder.

DALI Strømforsyning
EL-nr.: 5467400552
EAN-nr.: 9010342010002

DALI strømforsyningen
Kan også købes separat.

Døgnrytme modul CDC
EL-nr.: 5467002112
EAN-nr.: 5705157020332

Døgnrytme modul som
kan kombineres med
Tunable White panelet.

DALI dagslyssensor
Kan kombineres med
Tunable White panelet.

Indbygning:
EL-nr.: 5467002109
EAN-nr.: 5705157020325

På-bygning:
EL-nr.: 5467002099
EAN-nr.: 5705157020318

EURO-dåse:
EL-nr.: 5467002073
EAN-nr.: 5705157020295
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DALI strømforsyningen tilsluttes 230V og DALI bussen. 
Strømforsyningen har til opgave at forsyne DALI bussen 
således det er muligt at kommunikere. Strømforsyningen 
bruges også til at forsyne DALI touch panelet, hvilket 
betyder, at panelet udelukkende skal forbindes til DALI 
bussen for at fungere.

Armaturerne som skal benyttes sammen med denne 
løsning, skal være DALI baseret, og være af typen DT8.


