
Simpel RGB lysstyring – skab udtryk

ü Nemt at lege med farver!

ü De forskellige farver vælges via knapperne på 
betjeningspanelet. Når man skifter mellem de forskellige 
farver, sker dette med en glidende overgang.

ü Det er også muligt at styre lys niveauet ved hjælp af de 
faste niveauer, eller trinløst via piletasterne.

ü Betjeningspanelet har et intuitive design, som gør det 
nemt at anvende.
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programmeret og klar til brug

Panelet er forprogrammeret og skal blot forbindes til 

drivere og armaturer, som i dette tilfælde, heller ikke 

Det er nemt at ændre eller tilpasse funktionaliteten 

Knap nr. Farve fordeling

6 R=255, G=153, B=51

7 R=255, G=230, B=153

8 R=0, G=255, B=0

9 R=0, G=255, B=50

10 R=255, G=0, B=0

Knap nr. Farve fordeling

1 R=255, G=0, B=0

2 R=255, G=137, B=137

3 R=202, G=175, B=255

4 R=127, G=63, B=255

5 R=125, G=125, B=255
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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

DALI Touch Panel RGB

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.

Funktioner



Indeholder både et DALI Touch Panel og en DALI strømforsyning. 
Panelet er forprogrammeret og klar til brug.

EL-nr.:  5467002154
EAN-nr.:  5705157020370

Pakkeløsning – Simpel RGB lysstyring

L
N

DA
DA

DALI strømforsyning
Art. Nr. 24033444

DT8 armaturer

DALI Touch Panel
Art. Nr. J24035465-103

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.

DALI Touch panel RGB
EL-nr.: 5467002167
EAN-nr.: 5705157020387

DALI Touch panelet kan også købes som en separat
enhed, således det er muligt at supplere installationen, 
med flere betjeningssteder.

DALI Strømforsyning
EL-nr.: 5467002141
EAN-nr.: 5705157020363

DALI strømforsyningen kan også købes separat.
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