
Simpel dagslysstyring – energioptimering

ü Udnytter dagslyset og slukker efter dig!

ü Tilstedeværelsessensoren har indbygget dagslysstyring, 
hvilket gør, at den automatisk tilpasser lys niveauet, i 
henhold til det indkomne dagslys.

ü Når sensoren registrerer bevægelse, tænder den for lyset, 
og starter dagslysstyringen. Og når sensoren ikke længere 
registrerer bevægelse, slukker den automatisk for lyset.

ü Lux- og timerindstillingerne fremgår af databladet som 
følger med sensoren.
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DALI Sensor

ü Sensoren er forprogrammeret og skal blot forbindes til DALI bussen, 
hvorefter den er klar til brug.

ü Sensoren 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.

Sensor parametre
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Dækningsområde

300 Lux

0,
7s

15min

2s

5min
0,7s

10% Lys

På nedenstående oversigt, fremgår det hvorledes DALI 
sensorens parametre er sat op.

Når sensoren registrerer bevægelse, tænder den for 
lyset og begynder at dagslysregulere med et set-punkt 
på 300 lux. 

ø6m

Højde 2,5-3m

Flere sensorer kan parallelkobles, hvorved 
man opnår et større dæknings område.

Når sensoren ikke har registreret bevægelse i 15min, 
går den på 10% lysstyrke i 5min. Hvis ingen bevægelse 
registreres indenfor de 5min, slukker den automatisk 
for lyset.
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DALI strømforsyning

DT6/DT8 armaturer

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 sensoren, hvilket betyder, 
at sensoren udelukkende skal forbindes til DALI bussen 
for at fungere.

DALI sensor

Indeholder både en DALI sensor og en DALI strømforsyning. 
Sensoren fås i tre varianter – forprogrammeret og klar til brug.

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

DALI sensoren kan også købes som en separat enhed, således det er muligt at dække et større område.
Sensoren fås både til indbygning, på-bygning, og montering i euro-dåse.

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

DALI strømforsyningen kan også købes separat.

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

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

Euro-dåse:
EL-nr.: 5467002073
EAN-nr.: 5705157020295

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.
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Pakkeløsning – Simpel dagsslysstyring


