
W I R E L E S S

Trådløs styring gjort helt enkelt

EN LILLE REVOLUTION

Vi vil gøre det HELT enkelt at arbejde med lysstyring!

Vi vil fjerne det tidsforbrug, og den risiko, der er ved at påtage sig ansvaret for  
programmering og konfigurering af lysstyring.

Derfor introducerer vi et helt nyt koncept som hedder Ready To Install.

FÆRDIGE LØSNINGER TIL TRÅDLØS STYRING

Du bestiller hos grossisten Du installerer løsningen Færdigt arbejde
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W I R E L E S S

Ideen bag Ready to Install Wireless

Trådløs LED lysdæmper
Side  3

Simpel trådløs DALI styring 
Side 15

Trådløs 24V LED-driver
Side  6

Simpel trådløs 1-10V  styring 
Side  21

Trådløst relæ modul
Side  9

Trådløst relæ modul
Side 24

Denne kategori indeholder pakkeløsninger, som er 
baseret på trådløse komponenter. 

Her er tale om komponenter, som gør det muligt at 
lave nutidig lysstyring ved at anvende den eksisterende 
installation. Særligt velegent til fredet bygninger, rum 
med glasvægge og rum hvor man ikke ønsker synlige 
kabler – eller hvor kabling bliver for dyrt.

Det er muligt at løse opgaver som indeholder ønske 
om: Simpel relæ styring, Simpel lysstyring, samt Tunable 
White styring.

Alt sammen styret af batteriløse tryk, som passer i Fuga 
rammer, hvilket betyder de kan erstatte en traditionel 
afbryder direkte.

INDHOLDFORTEGNELSE
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Trådløs LED lysdæmper – klar til brug!

✓ Forprogrammeret løsning som blot skal installeres.

✓ Velegnet til renovering, fordi den eksisterende installation 
kan genbruges.

✓ Lysdæmperens fysiske dimensioner gør den velegnet til 
placering i en PL-dåse.

✓ Det trådløse tryk er kompatibel med FUGA®, og kan derfor 
erstatte en 1-polet afbryder direkte.

✓ Trykket fungerer uden batteri, og skal derfor ikke  
vedligeholdes (fås også i en batteri version).

Trådløs LED lysdæmper – Februar 2021 Rev. 1.00Side 1 af 3
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Funktioner

Trådløs LED lysdæmper – Februar 2021 Rev. 1.00Side 2 af 3

Montering

Trådløs LED lysdæmper

✓ Lysdæmperen har indbygget Zigbee modtager, og skal derfor kun 
tilsluttes 230V, og forbindes til LED lyskilden.

✓ Lysdæmperen er allerede ”parret” med et trådløst tryk, og er derfor 
klar til brug uden konfigurering.

✓ Det er muligt at ”parre” flere tryk med den samme lysdæmper, således 
flere betjeningssteder kan etableres.

Øverste tast:
Kort aktivering tænder lyset på sidste niveau.
Vedvarende aktivering regulerer lyset mod maksimum.

Nederste tast:
Kort aktivering slukker lyset.
Vedvarende aktivering regulerer lyset mod minimum.

Det trådløse tryk er tilpasset FUGA® 1-modul, og passer derfor til de eksisterende rammer på markedet.
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Den trådløse lysdæmper tilsluttes 230V og forbindes til lyskilden. Lysdæmperen er velegnet til brug sammen med LED lyskilder 
og LED-drivere. Bemærk begge typer skal være velegnet til 230V fasedæmp.

Trykket er allerede ”parret” med lysdæmperen, og er derfor klar til brug uden yderligere konfigurering. 

Lysdæmperens fysiske dimensioner gør den velegnet til placering i en PL-dåse.

Trådløs LED lysdæmper – Februar 2021 Rev. 1.00Side 3 af 3

Lysdæmperen er allerede ”parret” med trykket, og er derfor klar til brug.

Tryk m/indbygget strømgenerator (batteriløs) + Lysdæmper
Art-Nr.: J600101

Tryk m/indbygget batteri (CR2430 medfølger) + Lysdæmper
Art-Nr.: J600112

Pakkeløsning – Trådløs lysdæmper styring

+

Trådløs lysdæmper
Art-Nr.: SR-ZG9101SAC-HP
Den trådløse lysdæmper kan også købes som en separat
enhed, hvilket gør det muligt, at styre flere lysdæmpere med samme trådløse tryk.

Trådløst tryk
Tryk m/indbygget strømgenerator (batteriløs)
Art-Nr.: J101112

Tryk m/indbygget batteri (CR2430 medfølger)
Art-Nr.: J101213

Max 200VA LED belastning
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Trådløs 24V LED-driver – klar til brug!

✓ Forprogrammeret løsning som blot skal installeres 

✓ Velegnet til renovering, fordi den eksisterende installation 
kan genbruges.

✓ LED-driverens fysiske dimensioner, gør den fleksibel at 
anvende i eksisterende installation.

✓ Det trådløse tryk er kompatibel med FUGA®, og kan derfor 
erstatte en 1-polet afbryder direkte.

✓ Trykket fungerer uden batteri, og skal derfor ikke  
vedligeholdes.

Trådløs LED-driver – Februar 2021 Rev. 1.00Side 1 af 3
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Funktioner

Trådløs LED-driver – Februar 2021 Rev. 1.00Side 2 af 3

Montering

Trådløs LED-driver

✓ LED-driveren har indbygget Bluetooth modtager, og skal derfor kun 
tilsluttes 230V, og forbindes til LED lyskilden.

✓ LED-driveren er allerede ”parret” med et trådløst tryk, og er derfor klar 
til brug uden konfigurering.

✓ Det er muligt at ”parre” flere tryk med den samme LED-driver, således 
flere betjeningssteder kan etableres.

Øverste tast:
Kort aktivering tænder lyset på sidste niveau.
Vedvarende aktivering regulerer lyset mod maksimum.

Nederste tast:
Kort aktivering slukker lyset.
Vedvarende aktivering regulerer lyset mod minimum.

Det trådløse tryk er tilpasset FUGA® 1-modul, og passer derfor til de eksisterende rammer på markedet.

Trådløs

Kræver ikke
batteri
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LED-driveren er allerede ”parret” med trykket, og er derfor klar til brug.

35W/24V LED-driver + Tryk: Art-Nr.: J500123
60W/24V LED-driver + Tryk: Art-Nr.: J500134
100W/24V LED-driver + Tryk: Art-Nr.: J500145
150W/24V LED-driver + Tryk: Art-Nr.: J500156

Pakkeløsning – Trådløs 24V LED-driver styring

L
N

Trådløs 24V LED-Driver

35W/24V LED-driver: Art-Nr.: 28002677
60W/24V LED-driver: Art-Nr.: 28002674
100W/24V LED-driver: Art-Nr.: 28002675
150W/24V LED-driver: Art-Nr.: 28002678

De trådløse LED-driver kan også købes separat, hvilket gør det muligt, at styre flere
LED-Drivere med samme trådløse tryk.

Trådløst tryk
Art-Nr.: J100203

Det trådløse tryk kan også købes separat, hvilket gør det muligt, at styre LED-Driveren
fra flere betjeningssteder.

Den trådløse DALI modtager tilsluttes 230V og DALI 
armaturerne. Modtageren har indbygget DALI 
strømforsyning, hvorfor der ikke er behov for en ekstern. 
Trykket er allerede ”parret” med modtageren, og er 
derfor klar til brug uden yderligere programmering. 

Løsningen kan anvendes sammen med alle typer af DALI 
enheder, som f.eks. LED, Lysdæmpere, Relæmoduler, etc.

1) Man kan øge antallet af DALI enheder fra 3 og op til 100 
stk., ved at tilføje en DALI Expander (Art-nr.: L89453847).

Trådløs LED-driver – Februar 2021 Rev. 1.00Side 3 af 3

+
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Trådløst relæ modul – klar til brug!

ü Forprogrammeret løsning som blot skal installeres.

ü Velegnet til renovering, fordi den eksisterende installation 
kan genbruges.

ü Relæ modulets fysiske dimensioner, gør det muligt at 
placere det i en PL-dåse.

ü Det trådløse tryk er kompatibel med FUGA®, og kan derfor 
erstatte en 1-polet afbryder direkte.

ü Trykket fungerer uden batteri, og skal derfor ikke  
vedligeholdes.

Trådløs Relæmodul – August 2021 Rev. 1.00Side 1 af 3

ON/OFF STYRING
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Funktioner

Trådløs relæmodul – August 2021 Rev. 1.00Side 2 af 3

Montering

Trådløst relæ modul

ü Relæ modulet har indbygget EnOcean modtager, og skal derfor kun 
tilsluttes 230V, og forbindes til armaturet, eller EL-apparatet.

ü Relæ modulet er allerede ”parret” med et trådløst tryk, og er derfor 
klar til brug uden konfigurering.

ü Det er muligt at ”parre” flere tryk med den samme relæ modul, således 
flere betjeningssteder kan etableres.

Øverste tast:
Ved kort aktivering trækker relæet.

Nederste tast:
Ved kort aktivering slipper relæet.

Det trådløse tryk er tilpasset FUGA® 1-modul, og passer derfor til de eksisterende rammer på markedet.

Trådløs

Kræver ikke
batteri
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Trådløs relæmodul – August 2021 Rev. 1.00Side 3 af 3

Indeholder både et trådløst relæ modul, og et trådløst tryk.

Relæ modulet er allerede ”parret” med trykket, og er derfor klar til brug.

Art-Nr.: J700101

Pakkeløsning – Trådløs relæ styring

+

Trådløst relæmodul
Art-Nr.: SIN-2-1-01
Den trådløse modtager kan også købes som en separat
enhed, hvilket gør det muligt, at styre flere modtagere med samme trådløse tryk.

Trådløst tryk
Art-Nr.: J100102
Det trådløse tryk kan også købes separat, hvilket gør det muligt, at styre modtageren
fra flere betjeningssteder.

Max 250Vac/10A belastning

Det trådløse relæ modul tilsluttes 230V og forbindes til belastningen. Relæ modulet er velegnet til brug sammen med LED 
lyskilder og LED-drivere, men kan også bruges til at styre diverse el-apparater.

Trykket er allerede ”parret” med relæ modulet, og er derfor klar til brug uden yderligere konfigurering. 

Relæ modulets fysiske dimensioner gør den velegnet til placering i en PL-dåse.
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Trådløst relæ modul – klar til brug!

ü Forprogrammeret løsning som blot skal installeres.

ü Velegnet til renovering, fordi den eksisterende installation 
kan genbruges.

ü Relæ modulets fysiske dimensioner, gør det muligt at 
placere det i en PL-dåse.

ü Det trådløse tryk er kompatibel med FUGA®, og kan derfor 
erstatte en 1-polet afbryder direkte.

ü Trykket fungerer uden batteri, og skal derfor ikke  
vedligeholdes.

Trådløs relæmodul – August 2021 Rev. 1.00Side 1 af 3

IMPULS STYRING
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Funktioner

Trådløs relæmodul – August 2021 Rev. 1.00Side 2 af 3

Montering

Trådløst relæ modul

ü Relæ modulet har indbygget EnOcean modtager, og skal derfor kun 
tilsluttes 230V, og forbindes til den enhed som skal impulsstyres, f.eks. 
Garageporte, Persienner, Lysdæmpere, Sensorer, etc.).

ü Relæ modulet er allerede ”parret” med et trådløst tryk, og er derfor 
klar til brug uden konfigurering.

ü Det er muligt at ”parre” flere tryk med den samme relæ modul, således 
flere betjeningssteder kan etableres.

Øverste tast:
Impulsstyret (følgefunktion) – Kort tryk giver en kort 
puls (relæ trækker kortvarigt). Langt tryk giver en lang 
puls (relæ er trukket i længere tid).

Nederste tast:
Samme funktion som øverste tast.
Nederste tast kan også parres med et supplerende 
relæ, således to relæer kan styres fra et tryk. Denne 
løsning ville være velegnet til persienne styring.

Det trådløse tryk er tilpasset FUGA® 1-modul, og passer derfor til de eksisterende rammer på markedet.

Trådløs

Kræver ikke
batteri
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Trådløs relæmodul – August 2021 Rev. 1.00Side 3 af 3

Indeholder både et trådløst relæ modul, og et trådløst tryk.

Relæ modulet er allerede ”parret” med trykket, og er derfor klar til brug.

Art-Nr.: J700112

Pakkeløsning – Trådløs relæ styring

+

Trådløs relæmodul
Art-Nr.: SIN-2-1-01
Den trådløse modtager kan også købes som en separat
enhed, hvilket gør det muligt, at styre flere modtagere med samme trådløse tryk.

Trådløst tryk
Art-Nr.: J100102
Det trådløse tryk kan også købes separat, hvilket gør det muligt, at styre modtageren
fra flere betjeningssteder.

Relæudgangen følger trykket, hvilket betyder
relæet er trukket så længe trykket er aktiveret 
(impulsstyring/følgefunktion).

Det trådløse relæ modul tilsluttes 230V og forbindes til den enhed som skal impulsstyres. Relæet’s kontaktsæt er potentialfrit, 
hvilket gør det fleksibelt at anvendes. Man kan derfor både lave 230V impulsstyring, og man kan impulsstyring vha. en 
sluttefunktion.

Trykket er allerede ”parret” med relæ modulet, og er derfor klar til brug uden yderligere konfigurering. 

Relæ modulets fysiske dimensioner gør den velegnet til placering i en PL-dåse.

LYSDÆMPER

PERSIENNE

GARAGEPORT

Velegnet til impulsstyring af:

SENSOR
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Trådløs DALI styring – klar til brug!

ü Forprogrammeret løsning som blot skal installeres 

ü Velegnet til renovering, fordi den eksisterende installation 
kan genbruges.

ü Den trådløse DALI modtager har små fysiske dimensioner, 
hvilket gør den fleksibel at anvende i eksisterende 
installation.

ü Det trådløse tryk er kompatibel med FUGA®, og kan derfor 
erstatte en 1-polet afbryder direkte.

ü Trykket fungerer uden batteri, og skal derfor ikke  
vedligeholdes.

Trådløs DALI styring – November 2020 Rev. 1.00Side 1 af 3
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Funktioner

Trådløs DALI styring – November 2020 Rev. 1.00Side 2 af 3

Montering

Trådløs DALI modtager

ü Modtageren har indbygget DALI strømforsyning, og skal derfor kun 
tilsluttes 230V, og forbindes til DALI armaturerne.

ü Modtageren er allerede ”parret” med et trådløst tryk, og er derfor klar 
til brug uden konfigurering.

ü Det er muligt at ”parre” flere tryk med den samme modtager, således 
flere betjeningssteder kan etableres.

Øverste tast:
Kort aktivering tænder lyset på sidste niveau.
Vedvarende aktivering regulerer lyset mod maksimum.

Nederste tast:
Kort aktivering slukker lyset.
Vedvarende aktivering regulerer lyset mod minimum.

Det trådløse tryk er tilpasset FUGA® 1-modul, og passer derfor til de eksisterende rammer på markedet.

Trådløs

Kræver ikke
batteri
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Indeholder både en trådløs DALI modtager, og et trådløst tryk.

Modtageren er allerede ”parret” med trykket, og er derfor klar til brug.

Art-Nr.: J500101

Pakkeløsning – Trådløs DALI styring

L
N

DA
DA

Trådløs DALI modtager

DALI armaturer

Trådløs DALI modtager
Art-Nr.: 28002212
Den trådløse modtager kan også købes som en separat
enhed, hvilket gør det muligt, at styre flere modtagere med samme trådløse tryk.

Trådløst tryk
Art-Nr.: J100203
Det trådløse tryk kan også købes separat, hvilket gør det muligt, at styre modtageren
fra flere betjeningssteder.

Den trådløse DALI modtager tilsluttes 230V og DALI 
armaturerne. Modtageren har indbygget DALI 
strømforsyning, hvorfor der ikke er behov for en ekstern. 
Trykket er allerede ”parret” med modtageren, og er 
derfor klar til brug uden yderligere programmering. 

Løsningen kan anvendes sammen med alle typer af DALI 
enheder, som f.eks. LED, Lysdæmpere, Relæmoduler, etc.

1)Man kan øge antallet af DALI enheder fra 3 og op til 100 
stk., ved at tilføje en DALI Expander (Art-nr.: L89453847).

Trådløs DALI styring – November 2020 Rev. 1.00Side 3 af 3

+

1) Max 3 DALI enheder pr. modtager
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Trådløs DALI styring – klar til brug!

ü Forprogrammeret løsning som blot skal installeres 

ü Velegnet til renovering, fordi den eksisterende installation 
kan genbruges.

ü Den trådløse DALI modtager har små fysiske dimensioner, 
hvilket gør den fleksibel at anvende i eksisterende 
installation.

ü Det trådløse tryk er kompatibel med FUGA®, og kan derfor 
erstatte en 1-polet afbryder direkte.

ü Trykket fungerer uden batteri, og skal derfor ikke  
vedligeholdes.

Trådløs DALI styring – Maj 2021 Rev. 1.00Side 1 af 3
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Funktioner

Trådløs DALI styring – Maj 2021 Rev. 1.00Side 2 af 3

Montering

Trådløs DALI modtager

ü Modtageren har indbygget DALI strømforsyning, og skal derfor kun 
tilsluttes 230V, og forbindes til DALI armaturerne.

ü Modtageren er allerede ”parret” med et trådløst tryk, og er derfor klar 
til brug uden konfigurering.

ü Det er muligt at ”parre” flere tryk med den samme modtager, således 
flere betjeningssteder kan etableres.

Øverste tast:
Kort aktivering tænder lyset på sidste niveau.
Vedvarende aktivering regulerer lyset mod maksimum.

Nederste tast:
Kort aktivering slukker lyset.
Vedvarende aktivering regulerer lyset mod minimum.

Det trådløse tryk er tilpasset FUGA® 1-modul, og passer derfor til de eksisterende rammer på markedet.

Trådløs

Kræver ikke
batteri
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DA
DA

Trådløs DALI modtager

DALI armaturer

Trådløs DALI modtager
Art-Nr.: J2182555
Den trådløse modtager kan også købes som en separat
enhed, hvilket gør det muligt, at styre flere modtagere med samme trådløse tryk.

Den trådløse DALI modtager tilsluttes 230V og DALI 
armaturerne. Modtageren har indbygget DALI 
strømforsyning, hvorfor der ikke er behov for en ekstern. 
Trykket er allerede ”parret” med modtageren, og er 
derfor klar til brug uden yderligere programmering. 

Løsningen kan anvendes sammen med alle typer af DALI 
enheder, som f.eks. LED, Lysdæmpere, Relæmoduler, etc.

1)Man kan øge antallet af DALI enheder fra 25 og op til 
124 stk., ved at tilføje en DALI Expander (Art-nr.: 
L89453847).

Trådløs DALI styring – Maj 2021 Rev. 1.00Side 3 af 3

+

1) Max 25 DALI enheder pr. modtager

Trådløst tryk
Tryk m/indbygget strømgenerator (batteriløs)
Art-Nr.: J101112

Tryk m/indbygget batteri (CR2430 medfølger)
Art-Nr.: J101213

DALI styringen er allerede ”parret” med trykket, og er derfor klar til brug.

Tryk m/indbygget strømgenerator (batteriløs) + DALI modtager
Art-Nr.: J600123

Tryk m/indbygget batteri (CR2430 medfølger) + DALI modtager
Art-Nr.: J600134

Pakkeløsning – Trådløs DALI styring
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Trådløs 1-10V styring – klar til brug!

ü Forprogrammeret løsning som blot skal installeres 

ü Velegnet til renovering, fordi den eksisterende installation 
kan genbruges.

ü Den trådløse 1-10V modtager har små fysiske dimensioner, 
hvilket gør den fleksibel at anvende i eksisterende 
installation.

ü Det trådløse tryk er kompatibel med FUGA®, og kan derfor 
erstatte en 1-polet afbryder direkte.

ü Trykket fungerer uden batteri, og skal derfor ikke  
vedligeholdes.

Trådløs 1-10V styring – August 2021 Rev. 1.00Side 1 af 3
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Funktioner

Trådløs 1-10V styring – August 2021 Rev. 1.00Side 2 af 3

Montering

Trådløs 1-10V modtager

ü Den trådløse 1-10V modtager tilsluttes 230V og 1-10V enhederne. 
Modtageren har indbygget relæ, således det er muligt at tænde og 
slukke for 1-10V enhederne.

ü Modtageren er allerede ”parret” med et trådløst tryk, og er derfor klar 
til brug uden konfigurering.

ü Det er muligt at ”parre” flere tryk med den samme modtager, således 
flere betjeningssteder kan etableres.

Øverste tast:
Kort aktivering tænder lyset på sidste niveau.
Vedvarende aktivering regulerer lyset mod maksimum.

Nederste tast:
Kort aktivering slukker lyset.
Vedvarende aktivering regulerer lyset mod minimum.

Det trådløse tryk er tilpasset FUGA® 1-modul, og passer derfor til de eksisterende rammer på markedet.

Trådløs

Kræver ikke
batteri
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+
-

Trådløs 1-10V modtager

1-10V armaturer

Trådløs 1-10V modtager
Art-Nr.: J2182555
Den trådløse modtager kan også købes som en separat
enhed, hvilket gør det muligt, at styre flere modtagere med samme trådløse tryk.

Den trådløse 1-10V modtager tilsluttes 230V og 1-10V 
enhederne. Modtageren har indbygget relæ, således det 
er muligt at tænde og slukke for 1-10V enhederne. 
Trykket er allerede ”parret” med modtageren, og er 
derfor klar til brug uden yderligere programmering. 

Løsningen kan anvendes sammen med alle typer af 1-10V 
enheder, som f.eks. 1-10V LED, 1-10V Lyddæmpere, etc.

1-10V udgangen er aktiv og kan belastes med op til 20mA.

Trådløs 1-10V styring – August 2021 Rev. 1.00Side 3 af 3

+

Max 20 1-10V enheder pr. modtager

Trådløst tryk
Tryk m/indbygget strømgenerator (batteriløs)
Art-Nr.: J101112

Tryk m/indbygget batteri (CR2430 medfølger)
Art-Nr.: J101213

1-10V styringen er allerede ”parret” med trykket, og er derfor klar til brug.

Tryk m/indbygget strømgenerator (batteriløs) + 1-10V modtager
Art-Nr.: J600145

Tryk m/indbygget batteri (CR2430 medfølger) + 1-10V modtager
Art-Nr.: J600156

Pakkeløsning – Trådløs 1-10V styring
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Trådløs Tunable White styring – klar til brug!

ü Forprogrammeret løsning som blot skal installeres 

ü Velegnet til renovering, fordi den eksisterende installation 
kan genbruges.

ü Den trådløse DALI modtager har små fysiske dimensioner, 
hvilket gør den fleksibel at anvende i eksisterende 
installation.

ü Det trådløse tryk er kompatibel med FUGA®, og kan derfor 
erstatte en 1-polet afbryder direkte.

ü Trykket fungerer uden batteri, og skal derfor ikke  
vedligeholdes.

Trådløs Tunable White styring – November 2020 Rev. 1.00Side 1 af 3
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Funktioner

Trådløs Tunable White styring – November 2020 Rev. 1.00Side 2 af 3

Montering

Trådløs DALI modtager

ü Modtageren har indbygget DALI strømforsyning, og skal derfor kun 
tilsluttes 230V, og forbindes til DALI armaturerne.

ü Modtageren er allerede ”parret” med et trådløst tryk, og er derfor klar 
til brug uden konfigurering.

ü Det er muligt at ”parre” flere tryk med den samme modtager, således 
flere betjeningssteder kan etableres.

Øverste venstre tast:
Kort aktivering tænder lyset på sidste niveau.
Vedvarende aktivering regulerer lyset mod maksimum.

Nederste venstre tast:
Kort aktivering slukker lyset.
Vedvarende aktivering regulerer lyset mod minimum.

Øverste højre tast:
Kort aktivering skifter lyset til varmeste farvetemperatur
Vedvarende aktivering gør farvetemperaturen varmere.

Nederste højre tast:
Kort aktivering skifter lyset til koldeste farvetemperatur
Vedvarende aktivering gør farvetemperaturen koldere.

Det trådløse tryk er tilpasset FUGA® 1-modul, og passer derfor til de eksisterende rammer på markedet.

Trådløs

Kræver ikke
batteri
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Indeholder både en trådløs DALI modtager, og et trådløst tryk.

Modtageren er allerede ”parret” med trykket, og er derfor klar til brug.

Art-Nr:. J500112

Pakkeløsning – Trådløs DALI styring

L
N

DA
DA

Trådløs DALI modtager

DT8 armaturer

Trådløs DALI modtager
Art-Nr.: 28002212
Den trådløse modtager kan også købes som en separat
enhed, hvilket gør det muligt, at styre flere modtagere med samme trådløse tryk.

Trådløst tryk
EL-nr.: J100607-001
Det trådløse tryk kan også købes separat, hvilket gør det muligt, at styre modtageren
fra flere betjeningssteder.

Den trådløse DALI modtager tilsluttes 230V og DALI 
armaturerne. Modtageren har indbygget DALI 
strømforsyning, hvorfor der ikke er behov for en ekstern. 
Trykket er allerede ”parret” med modtageren, og er 
derfor klar til brug uden yderligere programmering. 

Løsningen kræver at DALI armaturerne er af typen DT8, 
således det er muligt at ændre farvetemperaturen i 
armaturet.

1)Man kan øge antallet af DALI enheder fra 3 og op til 100 
stk., ved at tilføje en DALI Expander (Art-nr.: L89453847).
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1) Max 3 DALI enheder pr. modtager

+
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Trådløs Tunable White styring – klar til brug!

ü Forprogrammeret løsning som blot skal installeres 

ü Velegnet til renovering, fordi den eksisterende installation 
kan genbruges.

ü Den trådløse DALI modtager har små fysiske dimensioner, 
hvilket gør den fleksibel at anvende i eksisterende 
installation.

ü Det trådløse tryk er kompatibel med FUGA®, og kan derfor 
erstatte en 1-polet afbryder direkte.

ü Trykket fungerer uden batteri, og skal derfor ikke  
vedligeholdes.

Trådløs Tunable White styring – August 2021 Rev. 1.00Side 1 af 3
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Funktioner

Trådløs Tunable White styring – August 2021 Rev. 1.00Side 2 af 3

Montering

Trådløs DALI modtager

ü Modtageren har indbygget DALI strømforsyning, og skal derfor kun 
tilsluttes 230V, og forbindes til DALI armaturerne.

ü Modtageren er allerede ”parret” med et trådløst tryk, og er derfor klar 
til brug uden konfigurering.

ü Det er muligt at ”parre” flere tryk med den samme modtager, således 
flere betjeningssteder kan etableres.

Øverste venstre tast:
Kort aktivering tænder lyset på sidste niveau.
Vedvarende aktivering regulerer lyset mod maksimum.

Nederste venstre tast:
Kort aktivering slukker lyset.
Vedvarende aktivering regulerer lyset mod minimum.

Øverste højre tast:
Kort aktivering skifter lyset til varmeste farvetemperatur
Vedvarende aktivering gør farvetemperaturen varmere.

Nederste højre tast:
Kort aktivering skifter lyset til koldeste farvetemperatur
Vedvarende aktivering gør farvetemperaturen koldere.

Det trådløse tryk er tilpasset FUGA® 1-modul, og passer derfor til de eksisterende rammer på markedet.

Trådløs

Kræver ikke
batteri
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Den trådløse DALI modtager tilsluttes 230V og DALI 
armaturerne. Modtageren har indbygget DALI 
strømforsyning, hvorfor der ikke er behov for en ekstern. 
Trykket er allerede ”parret” med modtageren, og er 
derfor klar til brug uden yderligere programmering. 

Løsningen kræver at DALI armaturerne er af typen DT8, 
således det er muligt at ændre farvetemperaturen i 
armaturet.

1)Man kan øge antallet af DALI enheder fra 25 og op til 
124 stk., ved at tilføje en DALI Expander (Art-nr.: 
L89453847).
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Trådløs DALI modtager

DALI armaturer

1) Max 25 DALI enheder pr. modtager

Trådløst tryk
Tryk m/indbygget strømgenerator (batteriløs)
Art-Nr.: J101314

Tryk m/indbygget batteri (CR2430 medfølger)
Art-Nr.: J101415

+
DALI styringen er allerede ”parret” med trykket, og er derfor klar til brug.

Tryk m/indbygget strømgenerator (batteriløs) + DALI modtager
Art-Nr.: J600167

Tryk m/indbygget batteri (CR2430 medfølger) + DALI modtager
Art-Nr.: J600178

Pakkeløsning – Trådløs DALI styring

Trådløs DALI modtager
Art-Nr.: J2182555
Den trådløse modtager kan også købes som en separat
enhed, hvilket gør det muligt, at styre flere modtagere med samme trådløse tryk.
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Hele ideen med Ready To Install konceptet, er at gøre 
det helt enkelt for alle, at arbejde med lysstyring. 

Om det er en simpel lysstyrings opgave, eller en af de 
mere sofistikeret af slagsen, så hjælper Ready To Install 
konceptet dig sikkert i mål med opgaven.

Færdige løsninger klar til brug

Ready To Install bliver leveret som færdige pakke-
løsninger, hvilket betyder man ikke skal holde styr på,  
at få bestilt de enheder, der skal til for at løse opgaven.

 

Vælg din pakkeløsning, og vi gør alt  
klar til installation

Pakkeløsningerne bestilles på et enkelt varenummer, 
hvilket gør det nemt og overskueligt at arbejde med. 
Vælger man at benytte sig af Ready To Install konceptet, 
så er det egentlig kun et spørgsmål om at vælge 
den pakkeløsning, som har den funktionalitet der 
efterspørges.

Når den korrekte pakkeløsning er bestilt og leveret,  
skal enhederne blot installeres, hvorefter lysstyringen 
er klar til brug. Det er lysstyring gjort helt enkelt.

Ideen bag Ready To Install

F Æ R D I G E  L Ø S N I N G E R

TRE FORSKELLIGE KONCEPTER

Ready To Install
WIRELESS

Trådløs styring 
gjort helt enkelt.

Ready To Install
DALI SYSTEMS

DALI styring 
gjort helt enkelt.

Snedkervej 2B, DK-4600 Køge   Telefon +45 2020 5254  www.jumitech.dk

Ready To Install
CUSTOMIZED

Du har opgaven.
Vi finder løsningen.

gjort helt enkelt.
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