Simpel styring – skab stemning
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ü

Enkelt at betjene!

ü

Der vil i mange situationer være et behov for at styre lyset
manuelt.

ü

Når man tilbyder manuel styring af lyset, er det vigtigt, at
det er enkelt at betjene. Ved at ligge vægt på en intuitiv let
forståelig betjening, sikre man sig lysstyring får den værdi
der var tiltænkt brugerne.

ü

Betjeningspanelerne har et intuitive design, som gør dem
nemme at betjene
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DALI Inputmodul
ü

Modulet er forprogrammeret og skal blot forbindes til et tryk og DALI
bussen, hvorefter det er klar til brug.

ü

Panelet er kompatibel med alle DALI 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
Indgang T1
Indgang T2
Indgang T3
Indgang T4

Indgang T1:

Kort aktivering tænder lyset på 100%.
Vedvarende aktivering regulerer lyset mod maksimum.

Indgang T2:

Kort aktivering slukker lyset.
Vedvarende aktivering regulerer lyset mod minimum.

Indgang T3:

Ved aktivering regulerer lyset til 30% lysstyrke.

Indgang T4:

Ved aktivering regulerer lyset til 70% lysstyrke.

Montering
NB! Vær opmærksom på, at
både dåse og tryk ikke indgår i
pakkeløsningen, men skal
anskaffes særskilt.

Input modulet har små fysiske dimensioner, og er derfor velegnet til at placere i dåsen bag trykket.
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DT6/DT8 armaturer
T1 – Regulér op + ON
T2 – Regulér ned + OFF
T3 – 30% lys

DALI strømforsyning

T4 – 70% lys

DALI input modul

L
N

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 input modulet, hvilket
betyder, at input modulet udelukkende skal forbindes til
DALI bussen og et tryk for at fungere.

Armaturerne som skal benyttes sammen med denne
pakkeløsning, skal være DALI baseret, og skal være af
typen DT6 eller DT8. Løsningen kan også anvendes
sammen med DALI lysdæmpere.

Pakkeløsning – Simpel lysstyring
Indeholder både et DALI input modul og en DALI strømforsyning.
Input modulet er forprogrammeretog klar til brug.
EL-nr.: 5467002060
EAN-nr.: 5705157020288

DALI input modul Layout 002
EL-nr.: 5467002141
EAN-nr.: 5705157020363
DALI input modulet 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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