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világában

A fény formálja minden aspektusát az életünknek, 

különösen a modern életünkben ahol több időt töltünk 

épületen belül és estefelé is aktívak vagyunk. A világításon 

sem lehet átugrani, ahogy a jövő digitalizálódása felé 

masírozunk, technológiai innovációkat és a személyes 

szabadságot kínálja nekünk.

A „Kapcsolt Világítás” termék körbe az iLumTech azokat 

a kulcs koncepciókat és technológiákat csomagolta, amik 

a jövő világítását formálják. Gyakorlatias, egyszerűen 

használható eszközök amelyek könnyen beépülnek a 

mindennapjainkba munka, pihenés vagy játék által.

Kapcsolt Világítás. A szabadság, hogy olyan fény 

legyen, amilyet csak szeretnénk.  

Kapcsolt Világítás
Egy nap a



Az ágy melletti kapcsolók DALI Input 

Unit előre programozott beállításo-

kat hívnak elő a billentés és bentar-

tás különböző kombinációival. Az 

egyszeri billentés fel- vagy lekap-

csolja a világítást, egyéb billentés és 

bentartás kombinációval fényerőt és 

színhőmérsékletet szabályozhatunk. 

Az eszköz a felhasználó igényeinek 

megfelelően számos kombinációra 

képes.

A DALI/USB Bridge egy kis USB esz-

köz ami a számítógép és DALI bus 

összekapcsolását végzi, segítségével 

elvégezhető az installáció beállítása. 

Tartalmaz egy felhasználó barát app-

likációt ami Windows-on fut, hogy 

igazán egyszerű legyen a funkciók 

programozása a DALI Bemeneti Egy-

ségtől akár a complex Dali rendsze-

rig.

Caroline

Hálószoba

EGYSZERŰ 
DALI 
KAPCSOLÓ

K ora reggel van és mindenhol sötét. Férjem Luke és én 

az ébresztőre kelünk. Úgy találjuk, hogy 

ébredezéshez túl erős fény kellemetlen ezért Luke az 

ágy melletti kapcsolóval 50%-on, kevésbé ragyogóra 

kapcsolja fel a fényeket. Pár perc múlva, én is felkelek 

kinyitni a zsalukat, hogy a reggeli napfény besüssön. 

Ekkor megnyomom a kapcsolót az ágy felém eső oldalán 

és leoltom a fényeket. Elég a mesterséges fényből, a 

Napfényé az idő! Gyönyörű napunk van odakinn. Luke, 

ahogy szokott eltölt még néhány percet a takaró alatt. 

Én a fürdőszobában élvezek, egy kis időt egyedül mielőtt 

a nap elindul.



DALI Input Units használunk a für-

dőben is. Ezek az egységek teszik le-

hetővé a fényerő és színhőmérséklet 

szabályzást.

Színhőmérséklet szabályozható 

lámpák általános részévé vállnak a 

korszerű irodáknak, oktatási intéz-

ményeknek, kereskedelemben és 

vendéglátásban köszönhetően a fi-

ziológiai és pszichológiai jó közérzeti 

hatásuknak

A hideg fények tökéletesen segíte-

nek a reggeli készülődésben. Frissí-

tőnek, tisztának érezzük a fényt ami 

aktiválja a hormonjainkat amitől a 

készültséget érezzük.

A szabványos házak ahol a DALI 

nincs kiépítve, DALI PLC ( Áram Ve-

zeték kommunikáció) a praktikus és 

könnyű megoldás, mert a DALI jelet 

a kiépített vezetékezésen keresztül 

küldi és nem külön DALI bus rend-

szeren. A jel DALI PLC jeladókon 

keresztül kapcsolódik a vezérlő esz-

közökhöz pl kapcsolók, és DALI PLC 

jelfogadók pedig a lámpákhoz.

JÓ REGELT  
SZÍNHŐMÉR-
SÉKLET SZA-
BÁLYOZHATÓ  
FEHÉR FÉNY

A fürdőben, már teljesen ébren, a ragyogó fényre  

vágyom. A fény színhőmérsékletét hidegre 

állíthatom ahogy a kapcsoló billentyűjét lent tartom. 

Különösen reggel kedvelem így a fényt, mert frissítően 

hat, és a zuhanyzás után újnak érzem magam.

Fűrdőszoba

É s most a sminkelés ideje! A színhőmérséklet 

beállításának lehetősége tökéletes segítség. Ahogy 

a kapcsolót egy kicsit tovább tartom, úgy a fényeket 

valamivel melegebbre hangolom, sokkal természetesebb 

megvilágításban látom a bőröm, tehát olyannak fogok 

látszani a nap folyamán, mint amilyennek magamat most 

látom a tükörben. A legjobb természetes fehér fényben 

sminkelni, mert ez áll legközelebb ahhoz a fényhez, 

amit egésznap tapasztalunk kint és bent egyaránt. 



A gyerekszobába lépve, az ébresztést egy gyengéd puszival  

és lágy fény könnyű kapcsolásával teszem. Lányunk 

Melissa is elhúzza az árnyékolókat és leoltja a fényeket, így 

folytatja a készülődést az iskolába. Luke készíti össze Alexander 

fiúnkat az óvodába. A konyhában meg kell találnom egy új 

doboz zabpehelyt amit a fiamnak szánok. Nem ehet most más 

egyebet.

DALI Input Units minden szobába al-

kalmasak. Ezek a legegyszerűbbek a 

fény szabályzásra akár fényerőre akár 

színhőmérsékletre.

A tároló világítása nem szabályozha-

tó mint az egyéb világítások a ház-

ban. Mégis szabályozva van a többi 

fénnyel együtt, mert DALI 4x Rel-

ay-vel van összekötve, ami lehetővé 

teszi a nem-DALI eszközök szabály-

zását DALI rendszerben. Amikor a 

konyha világítását lekapcsolom, ak-

kor a tárolóban lévő lámpa is lekap-

csolódik. Ez nagyon hasznos, mert 

gyakran úgyfelejteném.

KÖNNYEN 
KAPCSOLHATÓ 
DALI RELAY

Konyha



Az irodában DALI Ambient Sensor 

van használatban ami teljesen au-

tómatikusan vezérli a világítást úgy, 

hogy a vizuális kondíciók mindig 

kényelmesek legyenek. Senki nem 

vágyik más típusú szabályzóra mos-

tantól. Egy ilyen DALI Környezeti Ér-

zékelő még otthon is be lett építve 

a nappaliba.

DeeBridge használható számítógép-

pel, tablettel vagy okostelefonnal. 

Egszerű telepítés után nagy sza-

badságot és felhasználói kényelmet 

nyújt.

M int személyi asszisztens, az irodában kell lennem még 

nyolc előtt, hogy minden rendben legyen a főnököm 

érkezéséig. A világítás a mi irodánkban és a nyitott irodában 

ahol a többi kolléga dolgozik szenzorral irányított, az ablakokon 

bejövő fényt egészíti ki a mesterséges világítás. Így állandó 

megvilágítottság és állandó színhőmérséklet tartható fenn 

egész nap folyamán.

A délutáni találkozón a főnökömmel, a telefonomról 

állítom be a világítást, ami azt jelenti, hogy senkit nem kell 

zavarjak. Mindössze kiválasztom a kívánt előre programozott 

világítási beállítást a találkozó alatt. A prezentációkhoz 

szeretjük a fényeket elsötétíteni, az egyeztetésekhez pedig a 

ragyogó természetes fehér fény a legjobb választás.

Iroda

IDEÁLIS KÖR-
NYEZETI FÉNY  
A MUNKAHE-
LYEN



Az iskola épülete meglehetősen 

öreg, és nemrég három éve lett újra 

vezetékezve, ezért nem volt érde-

mes a teljes elektromos vezetékezést 

cserélni amikor az új világítást szerel-

ték. Ehelyett DALI PLC-t használtak, 

aminek a segítségével minden DALI 

kommunikáció a meglévő vezetéke-

zésen keresztül fut. 

BlueBridge Bluetooth-t használ a 

világítás vezérlésére, emiatt nincs is 

szükség WiFi routerre. Ez teszi lehe-

tővé a fényerő vagy színhőmérséklet 

szabályozását egy vagy akár egy cso-

port lámpának akár egy telefonról.

Óvoda

Alexander

A lexander két éves, nemrég kezdte az óvodát. Az 

óvoda ahová jár tavaly korszerűsítette világítását 

Színhőmérséklet szabályzásra is alkalmas rendszerrel. A nevelők 

tablet segítségével BlueBridge vezérlőkkel szabályozzák a 

megvilágítást és a színhőmérsékletet is a nap folyamán ezzel 

segítve a gyermekek figyelmét, amikor tanulnak, pihennek, 

vagy játszanak. Minden nevelő megtapasztalta, hogy a 

gyerekekre miként hatnak a beállítható fények. Különösen 

hasznos olyankor, amikor a gyerekek túlzottan izgatottak, 

mert a meleg fehér fény beállításával nyugtatni lehet őket. 

Másik oldalról a fényes hideg fehér fény tökéletes akkor, 

amikor koncentrálniuk kell.

ALKALMAZ-
KODÓ FÉNY  
A KICSIKNEK



Iskola

Az iskola egy vadonat új épület és 

korszerű világítással rendelkezik. 

Minden osztályteremben és közössé-

gi térben színhőmérséklet szabályoz-

ható világítás van kiépítve.

Több különböző világítási beállítás 

készült a közös terekre is, például 

más a művészeti órákra, más a szü-

netekre, és más a takarításhoz ame-

lyek autómatikusan váltakoznak az 

iskola működési rendjével párhuza-

mosan. A DLS Touch Panel II progra-

mozható RGB fényforrások kezelésé-

re is, az iskola vezetése gondolkodik 

az RGB rendszer kiépítésén ami a fő 

csarnok rendezvényeit és eseményeit 

színesítenék meg.

Melissa

M elissa 14 éves. Ma a szokásos órái lesznek délelőtt, 

és délután pár vizsga is. Az összes teremben DALI 

Ambient Sensors vannak felszerelve annak érdekében, hogy 

a belső megvilágítás és színhőmérséklet egységes legyen. 

Ezzel is támogatva a természetes ritmusát a gyerekek testi 

fejlődésének, különösen a tinédzserek szenvednek a gyors 

ciklusos változásoktól.

M elissa a vizsgáját egy közös terembe tartják. A 

világítás minden közösen használt teremben 

DLS Touch Panel II van irányítva, ami könnyű és gyors 

világítási-mód választást és beállítást tesz lehetővé. 

Az egyik ilyen mód kifejezetten a vizsgázásra 

van beállítva, ragyogó hideg fehér összeállítás. 

Ez bizonyítottan fokozza a koncentrációt és így 

a vizsgán nyújtott teljesítményhez is hozzájárul. 

A tanárok örömmel tapasztalják, hogy a diákok 

magabiztosabban vizsgáznak.

TÖKÉLETES 
VILÁGÍTÁS 
AZ ÉLES 
ESZMÉKNEK



Üzlet

A bolt tulajdonosa tudja, hogy a 

minden termék esetében a legjobb 

megvilágítás az eladást is segíti. A 

kirakatban DALI Kézi vezérlésű szín-

hőmérséklet szabályozható Spot 

lámpákat használ. Így könnyen vált-

hat színhőmérsékletek között amikor 

más és más termékeket állít ki. 

 

Az üzlet DLS Touch Panel II-vel is el 

fel van szerelve amivel az RGB fénye-

ket vezérli. Ezzel az eszközzel éri el 

a vásárlók figyelmének felkeltését, 

mindezt a pénztár mögül. A gya-

korlatban azt jelenti, hogy míg egy 

vevőt éppen kiszolgál ugyanakkor a 

másik nézelődő figyelmét is képes 

befolyásolni.

DeeBridge és BlueBridge használható 

fővezérlőként is egyéb vezérlők irá-

nyítására. Ebben az esetben a DALI 

Touch Panel II-t felülírja a DeeBridge 

vagy BlueBridge –en kiválasztott RGB 

séma. A gyakorlatban ez teszi lehe-

tővé azt, hogy az üzlet tulajdonos 

úgy is beavatkozhat a világításba, 

ha éppen eltávolodott a fő vezérlő 

paneltöl például a kirakatot rendezi.

MAGÁVAL-
RAGADÓ & 
VIDÁM SZÍN 
KONTROL

F elvettem a gyerekeket és vásárolni indultunk. Holnap 

lesz a férjem születésnapja és szeretnénk meglepni 

egy igazán szép karórával. Egy nagyszerű ékszerész van 

az irodám mellett, aminek széles a kínálata, tehát biztos 

lesz valami, ami nekünk tetszik. Luke mindig benéz a 

kirakaton, amikor elsétálunk előtte; ebből gondoltuk, hogy 

egy órának örülne. Elkápráztat az összes kiállított darab, 

ahogy a különleges hideg fehér fény az órákat pezsgően 

frissnek láttatja! Ez így vásárlásra ösztönöz minket.

A mint belépünk, Alexander rögtön elámul egy 

színes ékszer kirakaton. Az üzlet tulajdonosa 

RGB színes világítást használt, hogy drámai látványt 

érjen el. Amint észrevette, hogy Alexander közelít, 

dinamikus világítási jelenetet választott ki a pénztár 

melletti érintőpanelen. A kisfiam nagyon boldognak 

látszott, ahogy élvezte a színek játékát. 

A z üzlet többi részén, minden kirakatban más és más 

színhőmérsékletű megvilágítás van. Például az arany gyűrűk 

és nyakláncok a precíz berakásokkal meleg fehér fényben fürdenek, 

ami kihozza a színek gazdag ragyogását. Másutt, hideg fehér fény 

kihangsúlyozza a platina tárgyak élességét. A tulajdonos könnyedén 

válthat az egyes lámpák színhőmérsékletei között számítógép vagy 

a telefonjának segítségével is a DeeBridge-et használva. Az RGB 

lámpák is a DeeBridge-en keresztül vannak irányítva.

M egvettük az órát amit szerintünk Luke szeretni fog, és most már 

hazafelé tartunk, hogy együtt legyünk otthon mint egy családi 

este.



Iroda

Luke DALI Input Unit használ az iroda 

világításának vezérlésére. Itt tapasz-

talta, hogy mennyire egyszerűek és 

hasznosak, ami miatt még otthonra 

is telepített belőlük. Örülünk neki 

hogy így tett, mert az egész család 

megtapasztalta az előnyöket.

Luke
ÁLTALÁNOS 
FÉNYERŐ-
SZABÁLYZÁS 
KÖNNYEDÉN

L uke termelési vezetőként dolgozik egy ipari üzemben 

ahol a napját irodában a gyár és raktár között 

ingázva tölti. Az irodája különleges kapcsolókkal van 

ellátva, akárcsak otthon. Tudja a fényerőt szabályozni, 

világítási jeleneteket előhívni a napszaknak és természetes 

fényviszonyoknak megfelelően.



Gyár

HATÉKONY 
EGYSZERŰSÉG 
A KOMPLEX 
SZABÁLYO-
ZÁSHOZ

A gyár nagycsarnoka jelenleg nincs használatban, 

mert éppen új gépeket telepítenek. A világítási 

terv frissítve lett, hogy az új kiosztásnak megfeleljen, 

és már tartalmazza a DLS Touch Panel II irányítást, 

ezért a műszakvezetők, a műveleteknek megfelelően 

választhatnak világítási jelenetek között. A költség 

megtakarítás miatt, az új DALI installáció DALI PLC-t 

használ. 

A legtöbb raktár DALI fényerőszabályzóval 

van ellátva, továbbá jelenlét érzékelővel, 

ami lehetővé teszi, hogy a biztonsági szintre 

szabályozza vissza a világítást ott ahol nincs 

aktivitás. Egy kisebb raktár nincs olyan sűrű 

használatban, ezért csak egyszerű fel-le kapcsolás 

van. Egy különleges relé van beépítve a NEM-

DALI eszközök vezérlése céljából, a teljes DALI 

installáció részeként.

A DLS Touch Panel II könnyeb prog-

ramozható és precíz irányítást végez. 

A cég is ezt a megoldást választotta 

mert a complex világítás vezérlésre is 

alkalmas.

A DeeBridge is illeszkedik a rendszer-

be, ami egyszerűvé teszi a világítási 

képek futtatását időzítéseknek meg-

felelően.

A DALI 4x Relay lehetővé teszi az 

egyszerű kapcsolást a nem-DALI 

fényforrásoknak bevonva őket a 

DALI körbe, ami azt jelenti, hogy 

DALI Világítás Vezérlési Rendszer DLS 

Touch Panel II-ről használható.



L uke egész nap arra várt, hogy elvigye családját, egy 

születésnapi vacsorára a kedvenc éttermükbe ahol remek 

pizzát készítenek. A gyerekek szeretik a hangulatot, amit a 

dinamikus RGB világítás kölcsönöz, ahogy a szobában mozog.

Étterem

Az alkalmazottak tudják kezelni az 

RGB fényeket a DALI Touch Panel II 

segítségével ami a konyhához vezető 

ajtó mellett van. Amikor egy csen-

des este van, akkor ehhez illeszkedő 

hatásokat választanak, de ha ünnep-

ség, főleg ha egy gyerekzsúr akkor 

nagyon izgalmas hatásokkat dobnak 

be a hangulatnak megfelelően.

VILÁGÍTÁS 
AMI AZ 
ÉRZÉKEKNEK 
KEDVES



Otthon or Ház

M elissa szintén elkészül az alváshoz, szobájában a fényeket 

50%-ra és meleg fehérre állítja. Elalvás előtt még olvas pár 

percet.

DeeBridge eszközt használunk a 

nappaliban, mert lehetővé teszi, 

hogy az éppen megfelelő fényeket 

állítsuk be anélkül, hogy fel kéne 

kellni. Nagyszerű a pihenéshez es-

ténként, a családi alkalmakkor és 

amikor a közösen mozizunk, mert 

nem kell külön felkelni, ha a gyerek 

ki akar menni a mosdóba.

VILÁGÍTÁS 
KÖNNYEDÉN, 
EGYSZERŰEN

E gy hosszú és buzgó nap után, mindannyian hazaérünk. Meleg 

fehér világítás a nappaliban segít mindenkinek relaxálni. Luke 

elviszi Alexandert a fürdőbe mosdani, ahol már a nyugtató 50% meleg 

fehér fényeket választja. Amikor már ágyba bújtatta őt, a világítást 

10%-ra csökkenti, így a szoba nem lesz teljesen sötét. Alexander még 

nagyon kicsi, és még félne a sötétben.



DLS Touch Panel II újraértelmezi a 

világítási szekvenciákat, hogy al-

kosd meg a sajátod. Megengedi, 

hogy felülírd az autómatikus irányí-

tást bármikor. Lehetővé teszi Édes-

anyámnak, hogy automatikusról 

manuálisra váltsunk bármikor, példá-

ul ha hamarabb pihenni menne vagy 

ha más fényre vágyik, mindezt egy 

érintéssel a kijelző megfelelő pont-

ján. Igazán egyszerű, nem igényel 

semi IT tudást.

Nagymama 
lakása

EGYSZERŰ  
VILÁGÍTÁS-
VEZÉRLÉS AZ 
EGÉSZSÉGÉRT

Evelyn

É desanyám Evelyn és a macskája Spot egy kis 

lakásban élnek a házunk közvetlen közelében. 

Ő most 72 éves és nem a legjobb egészségben, 

ezért a legtöbb időt házon belül tölti, néha 

könnyebb kertészkedéssel foglalatoskodik és 

vigyáz Alexanderre is. Megoldásképp olyan 

világítást szereltettünk fel, ami szimulálja a 

napfényt, ez segít neki a napi ritmust tartani, 

tehát tud jól aludni és jobban érzi magát. Ezt a 

fajta világítást biodynamic világításnak nevezzük, 

és szabályozható színhőmérsékletű lámpák 

tartoznak hozzá. Luke beállított egy automata 

világíitási időzítést DLS II panel segítségével ami 

úgy leköveti a napfény természetes változásait, 

hogy az anyámnak fel sem tűnik.



Kert

Nagyon egyszerű új lámpákat és 

beállításokat a DeeBridge-hez adni. 

A világítási cég nagyon megörült 

amikor látta, hogy rendelkezünk De-

eBridge-el otthon és tudjuk is, hogy 

hogy kell használni.

FÉNY A KÜLSŐ  
ÉS BELSŐ SZÓ-
RAKOZÁSÉRT

V égül, Luke és én leültünk egy kicsit, hogy megbeszéljük a 

napunkat és a terveinket a holnapi nagy ünnepségről. Nagyon 

kényelmes a nappali fényeit DeeBridge-el dimmelni egy okostelefonnal 

a kézben. Megpihenten állunk a holnapi nap elött. Holnap a kertben 

lesz megtartva Luke 40. születésnapi partija, úgy döntöttünk RGB 

fényeket használunk odakint. Inkább csak a gyerekek öröme miatt, de 

miért is ne! Boldognak és izgatottnak látni őket a legjobb ajándék. A 

fényrendszert egy helyi vállalkozástól béreltük, akik kijönnek, beállítják 

úgy, hogy a DeeBridge-en keresztül a mobilunkkal tudjuk irányítani. 

Ideje nekünk is lefeküdni, holnap lesz a nagy nap.



DALI 4X RELAY
• az egyetlen hálózatról táplált DALI kompatibilis kapcsoló eszköz a piacon, 

• vezérelni tudja a Nem-DALI, nem-dimmable lámpákat DALI hálózaton keresztül, 

• DALI eszköz típus 7 – minden kimenet független, 

• beépített nyomógomb a kézi irányításhoz,

• szabványos DIN-sínes csatlakoztató doboz. 

DALI PLC
• párosítható DALI hálózat a főáramon, további vezetékek nélkül, 

• lefordítja a DALI jelet PLC-re (power line communication) és PLC-t vissza DALI jelre, 

• nincs szükség DALI vezetékezésre, csak szabványos hálozat DALI parancsok. 

DeeBridge
• intuitív vezérlése a DALI installációnak PC-ről, tablet-ről és okostelefonról, 

• alkalmazás fut Windows-on, Android-on and iOS-en,

• dimming vezérlés gombokkal, kapcsolókkal és csúszkákkal, 

• alap és fejlett Állítható Fehér és RGB irányítás, jelenetek és időzítés,

• integrált web szerver a kezdő beállításokhoz,

• vezeték nélküli kapcsolat külső Wi-Fi routerrel. 

BlueBridge
• vezeték nélküli irányítás DALI installáció via Bluetooth 4 (low energy), 

• applikáció fut Android 4.3 –on vagy magasabb verzión, 

• táp ellátás közvetlenül a DALI bus-ról 10 mA állandó áramerősségig,

• alacsony teljesítménytényező, 

• egyszerű elektronikai kialakítás. 

DALI AMBIENT SENSOR
• megvilágítás mérésére alkalmas (lux [lx]) és Correlated Colour Temperature (Kelvins [K]),

• megvilágítás vagy CCT beavatkozás, vagy mindkettő egyidejűleg,

• passzív mód méri a fényességet and CCT értékeket a központi beállításhoz,

• actíve mód méri és közvetlenül szabályozza a kapcsolt lámpákat,

• mennyezeti. 

DALI/USB Bridge
• egyszerű eszköz DALI hálózatok beállításra és kiterjesztésre, 

• támogatja a DALI szabványokat típus 1, 6, 7, 8 úgy mint minden iLumTech eszköz, 

• alkalmazás fut Windows-on (Android app to be released soon), 

• funkciók függetlenül a DALI hálózattól – USB powered, 

• apró formátum faktor (USB stick), 

• egyszerű elektromos konstrukció. 

DALI INPUT UNIT
• csatlakoztatható bármely kapcsolóhoz, 

• tápellátás a DALI bus-ról 4 input-ig, 

• DALI part 103 kompatibilis minden szabvány DALI utasítás, 

• univerzális bináris (2-state) bemenet DALI bus kimenettel, 

• pre-define funkcionalitás, 

• small form factor. 

DALI TW MODULE TYPES 6 AND 8
• kiterjesztés standard LED meghajtóra ami DALI Színhőmérséklet szabályozható, 

• szabványos 1 DALI LED driver kell a fényerőszabályzáshoz, 

• DALI eszköz típus 6 minden jellemzőjével megjelenik két DALI címmel – brightness and CCT, 

• DALI eszköz típus 8 megjelenik egy DALI címmel - szimultán szabályzás brightness and CCT, 

• lehetővé teszi több világítási jelenet előhívását. 

MANUAL TV MODULE
• alkalmas CCT beállításra nyomógombokkal, nélkülözheti szükségét a DALI bus-nak, 

• tápellátás szabvány LED meghajtóról (FIX, 1–10 V and DALI), 

• finom CCT állítás hosszan tartott nyomógombozással, 

• lépcsős CCT állítás rövid nyomógombozással, 

• két variáns fix vagy flexi pozícionálása a nyomógomboknak a lámpán. 

DLS PANEL II
• 7-inch érintő panel felhasználó barát GUI a Tunable White és RGB beállításhoz, 

• támogatja DALI típus 8 control (up to 192), 

• 3 független DALI vezeték – egy belülről megtáplálva, 

• automata vagy manuális szabályzási opciók, 

• előre-beállított dinamikus világítási jelenetek – nappali világosság szimuláció, 

• testreszabható statikus és dinamikus világítási jelenetek,

• alkalmas lámpák megvilágítási - és mozgás érzékelők kapcsolására, 

• password védelmi lehetőség. 

ÁTLAGOS TUNABLE WHITE ÖSSZEHASONLÍTVA ILUMTECH’S TRUE TUNABLE WHITE
Átlagos Tunable White lámpa két független táp-forrást kö-

vetel meg, hogy elkülönítsen Hideg és meleg LED panele-

ket. Hatékonyság a kiválasztott CCT függvénye a szélsőérté-

keknek a leghatékonyabbak. Nehéz kombinálni CCT állítást 

fényerőszabályzással. Ilyen eszközöknek hosszú a BoM listá-

ja és alacsonyabb a megbízhatósága.

Az igazi színhőmérséklet szabályzós lámpák cask egy meg-

hajtót használnak mindkét LED csoport meghajtására, ami 

hatékony a teljes CCT skálán. Könnyű kombinálni a Szín-

hőmérséklet szabályzást a fényerőszabályzással. Ilyen típusú 

készülékhez komolyabb vezérléseket lehet ajánlani – DALI-n 

keresztül vagy manuális nyomogombosat. Így az ilyen lám-

páknak kisebb a BoM listája és sokkal megbízhatóbbak.



Kapcsolt világítás DALI protokol átváltás és fordítási elvek 
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Kapcsolt világítás DALI protokol átváltás és fordítási elvek – integrált koncepció
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