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Het bedrijf behoudt zich het recht voor om om het even welke productspecificaties te veranderen zonder voorafgaande kennisgeving.
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Belangrijkste eigenschappen
• Vier onafhankelijke relaiscontacten
• 10 A maximale schakelstroom per contact
• Schakelaar voor handbediening (testfunctie)
• Een DALI adres voor elk contact (DALI apparaat type 7,  
 EN 62386-208)

Functie
Na het opstarten van het toestel wordt een interne 
testsequentie gestart die niet langer dan 2 seconden 
duurt. Het apparaat schakelt dan naar de Normale Modus 
en wacht op DALI commando’s. 
De ‘STATUS’ LED indicator brandt wanneer de DALI bus 
correct wordt gevoed. LED indicatoren 1 tot 4 tonen de 
huidige status van elke relais: een brandende LED betekent 
dat de overeenkomstige relais is ingeschakeld, een 
onverlichte LED betekent dat de overeenkomstige relais is 
uitgeschakeld.

Testmodus
Testmodus kan op elk moment worden geactiveerd door 
te drukken op de knop ‘TEST’.
Door een korte druk op de knop van minder dan 3 
seconden wordt er een andere relais geselecteerd, wat 
wordt aangeduid door knipperen van de overeenkomstige 
LED indicator. Door meer dan 3 seconden op de knop te 
drukken, schakelt de geselecteerde relais aan of uit. Dit 
wordt aangeduid door de wijze waarop de LED indicator 
knippert (voornamelijk aan betekent dat de relais is 
ingeschakeld, voornamelijk uit betekent dat de relais is 
uitgeschakeld). Het apparaat gaat terug naar Normale 
Modus nadat de schakelaar 5 seconden niet is gebruikt.

Aansluitingen
Netkabel Kabels AWG 24-12 (0.2-2.5 mm²)
DALI kabel Kabels AWG 28-16 (0.08-1.5 mm²)
Relais kabel Kabels AWG 24-12 (0.2-2.5 mm²)

Voeding
Netvoeding 220-240 V AC / 50-60 Hz
Max. systeem
vermogen  6 W
DALI- verbruik  < 2 mA
Relais belasting  10 A (per contact)
Isolatie  4 kV

Mechanische gegevens
Behuizing  4U DIN rail doos 71 mm breed
Gewicht  300 g
IP waarde IP 20

Gebruiksomstandigheden
Omgevingstemp.  
bereik  0 ºC - + 40 ºC
Max. relatieve  
luchtvochtigheid 85 % (niet-condenserend)
Opslag temp. -40 °C - +70 °C

In overeenstemming met regelgeving
EN 55015 Grenswaarden en meetmethoden  
 van radiostoringskenmerken van   
 elektrische verlichting en   
 soortgelijke apparatuur
EN 61547 Materieel voor algemene   
 verlichtingsdoeleinden – EMC
   immuniteitseisen
EN 60950-1 Apparatuur voor    
 informatietechniek – Veiligheid –  
 Deel 1 : Algemene eisen
EN 62386-208 Digitale adresseerbare    
 verlichtingsinterface

De DALI 4 x Relay is een DALI compatibel relaisapparaat ontworpen om onafhankelijk schakelen 
van vier apparaten (armaturen en dergelijke) mogelijk te maken met behulp van een DALI 
interface. Op het voorpaneel van het apparaat bevindt zich een geïntegreerde schakelaar 
voor handmatige bediening van het relais voor testdoeleinden, evenals vijf indicator LEDs voor 
apparaatstatus. Het apparaat is behuisd in een standaard DIN-rail monteerbare doos voor 
eenvoudige installatie in elektrische schakelborden.

Bedradingsschema
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DALI Input  
Unit

Belangrijkste eigenschappen
• Gevoed door DALI bus, compatibel met nominale DALI 

stroomsterkte
• Tot vier gebruikersingangen
• Standaard functies - klaar voor gebruik out-of-box
• Kleine afmetingen (L x B x H): 27 x 20 x 4 mm
• Verbruik DALI < 9 mA

Functie
De DALI Input Unit detecteert kortsluiting tussen draden 
Ingang 1-4 en COM. De module is ontworpen om te 
gebruiken met behulp van standaard schakelaars – 
kortsluiting is de actieve toestand. De module maakt 
onderscheid tussen kort en lang indrukken van de 
schakelaars. Kort indrukken wordt gedetecteerd wanneer 
de kortsluiting minder dan 1 seconde duurt. Als de 
kortsluiting langer duurt, wordt dit herkend als lang 
indrukken. De gebruiker kan verschillende responsen 
op kort en lang indrukken configureren. Elke ingang 
van de DALI Input Unit kan worden geconfigureerd 
met een ander DALI adres (uitzending van apparaat 
ondersteuning, groepsadressen en individuele adressen). 
Drie typen reacties kunnen worden geconfigureerd 
voor elke ingang: Statische commando’s, Direct level 
of Toggle. In Statische modus zendt het apparaat een 
vastgesteld commando elke keer als er kort indrukken 
wordt gedetecteerd. De meest praktische commando’s 
zijn: MIN_LEVEL, MAX_LEVEL, UP of DOWN. Indien 
gewenst kan de gebruiker elk commando instellen die 
in de DALI norm is opgenomen (IEC 62386-102). In de 
Direct level modus zendt het apparaat een vastgestelde 
helderheid uit wanneer indrukken van een schakelaar 
wordt gedetecteerd (bijvoorbeeld 50%). In Toggle 
modus schakelt het apparaat tussen twee commando’s 
telkens wanneer indrukken van de schakelaar wordt 
gedetecteerd. De gebruiker kan kiezen uit 3 toggle 
functies: MIN/MAX, ON/OFF en Scene X/Scene Y. 
Scene X en Scene Y zijn het instelbare aantal DALI 
lichtstemmingen waartussen kan worden geschakeld. 
De configuratie kan worden aangepast door middel van 
speciale programmatuur (op aanvraag).
Wat betreft de respons op lang indrukken, is het mogelijk 
om in te stellen of het commando eenmalig moet worden 
verzonden of moet worden herhaald (bijvoorbeeld bij UP/
DOWN commando’s). De herhalingsperiode is eveneens 
instelbaar (periode van 1 seconde). De DALI Input Unit 
wordt geleverd met standaard configuratie. 
De DALI Input Unit is een door DALI aangedreven apparaat, 
daarom moet er externe DALI stroomvoorziening in 
verbinding staan met het DALI netwerk.

Opmerking
De DALI Input Unit is bedoeld om te worden gebruikt 
met schakelaars die na loslaten terugkomen in een niet-
actieve positie. De compatibiliteit met andere apparaten 
moet worden besproken met de fabrikant. De schakelaars 
die worden gebruikt als ingangsapparaten voor een DALI 
Input Unit moeten overeenkomen met de nominale 
netspanning (de DALI bus biedt enkel basisisolatie).

Aansluitingen
Netkabel  Kabels AWG 24 (0.5 mm²)
DALI kabel  Kabels AWG 24 (0.5 mm²)

Voeding
DALI spanning 12-25 V DC
DALI verbruik  < 9 mA

Controle Ingangen
Spanningsbereik Open 5 V DC / gesloten max. 
 0,3 V DC
Stroombereik Max. 1mA

Mechanische gegevens
Behuizing  Ingekapselde PCB
Gewicht  10 g
Afmetingen  27 x 20 x 4 mm

Gebruiksomstandigheden
Omgevingstemp.  0 ° C - 40 ° C
Rel. luchtvochtigheid   85% (niet-condenserend)
Opslag temp. -40 ° C - 70 ° C

De DALI Input Unit is een volledig DALI 
compatibele interface, ontworpen om 
door de klant gespecificeerde schakelaars, 
sensoren, tijdklokken of andere aan/uit 
apparaten op te kunnen nemen in een 
standaard DALI installatie. De DALI Input 
Unit is een kleine, voorbekabelde, inge-
kapselde PCB module en is geschikt voor 
alle standaard inbouwdozen tezamen met 
een geschikte netschakelaar.

Bedradingsschema

Ingang 1-4 Positive pole of input
COM Negatieve pool van de ingang  
 (gelijk voor alle ingangen)
DALI  Verbinding met DALI bus 
 (zonder polariteit)

Ingang Adres Kort indrukken Lang indrukken

Ingang 1 Uitzending Oproepen Max niveau UP

Ingang 2 Uitzending OFF DOWN

Ingang 3 Groep 1 Oproepen Max niveau UP

Ingang 4 Groep 2 OFF DOWN

Paars Ingang 1
Blue Ingang 2
Groen Ingang 3
Geel Ingang 4
Oranje COM
Rood DALI bus
Bruin DALI bus

DALI INPUT UNIT

DALI bus (externe voeding)DALI

DALI

COM
Ingang 4
Ingang 3
Ingang 2
Ingang 1
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DALI TW Module type 6
Belangrijkste eigenschappen
• Onafhankelijke controle van CCT
• Tot 180 V spanningsbereik
• DALI besturing (apparaat type 6)

Functie
DALI TW module is een DALI apparaat ontworpen voor 
TunableWhite besturing. Het is geen stroombron voor 
LEDs! Voor een correcte werking moet een externe LED-
driver (constante stroom) worden gebruikt. Selectie van 
de LED-driver hangt af van het gebruikte LED vermogen 
(doorlaatspanning en stroom). De DALI TW MODULE 
regelt de CCT van het licht volgens de ontvangen 
DALI commando’s. Op het DALI netwerk wordt het 
apparaat weergegeven als een standaard DALI apparaat 
type 6 (LED driver) die directe aansturing van het CCT 
niveau, groepsadressering, faden en het instellen van 
lichtstemmingen mogelijk maakt. 

DALI TW MODULE vertegenwoordigt een eenvoudige 
manier van CCT besturing via DALI met behulp van 
standaard componenten – een LED driver en DALI 
controller.

Aansluitingen
Netkabel Kabels AWG 28-16 (0.08-1.5 mm²)
DALI kabel  Kabels AWG 28-16 (0.08-1.5 mm²)
LED kabel Kabels AWG 28-16 (0.08-1.5 mm²)

Voeding
Netspanning  90-260 V AC / 47-400 Hz 
  120-370 V DC
Systeemvermogen  < 200 mW
DALI verbruik  < 2 mA
Isolatie  Klasse II

Vermogen
Uitgangsspanning 
bereik 30-180 V DC
Uitgangsstroom 
bereik 0-2 A
Uitgangsvermogen 0-150 W

Mechanische gegevens
Behuizing Open frame
Gewicht 60 g
Afmetingen 94 x 45 x 26

Gebruiksomstandigheden
Omgevingstemp.  0 º C - 55 ºC
Rel. luchtvochtigheid <85 % (niet-condenserend)
Opslag temp.  -40 ° C - 70 ° C

In overeenstemming met regelgeving
EN 55015  Grenswaarden en meetmethoden 
  van radiostoringskenmerken
  van elektrische verlichting en   
 soortgelijke apparatuur
EN 61547  Materieel voor algemene   
 verlichtingsdoeleinden – EMC
  immuniteitseisen
EN 62386-102 Digitale adresseerbare   
  verlichtingsinterface, algemene   
 eisen voor schakeltoestellen
EN 62386-207 Digitale adresseerbare   
  verlichtingsinterface, LED drivers

De DALI TW module is een DALI compatibel apparaat (apparaattype 6), speciaal ontworpen om 
de Tunable White controle van de LED-modules door middel van een DALI-interface mogelijk te 
maken. Voor correcte werking is een externe LED-driver vereist (DALI LED-driver als bediening 
van helderheid gewenst is). Het apparaat zelf wordt onafhankelijk gevoed door het lichtnet. Het 
apparaat is een open-frame module die gemakkelijk kan worden ingebouwd in de armatuur.
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Bedradingsschema
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DALI TW Module type 8
Belangrijkste eigenschappen
• Onafhankelijke controle van CCT
• Tot 180 V spanningsbereik
• DALI besturing (apparaat type 8) – één adres mogelijk

Functie
De DALI TW module is een DALI apparaat ontworpen voor 
Tunable White besturing. Het is geen stroombron voor 
LEDs! Voor een correcte werking moet een externe LED-
driver (constante stroom) worden gebruikt. Selectie van 
de LED-driver hangt af van het gebruikte LED vermogen 
(doorlaatspanning en stroom). De DALI TW MODULE 
regelt de CCT van het licht volgens de ontvangen DALI 
commando’s. Op het DALI netwerk wordt het apparaat 
weergegeven als een standaard DALI apparaat type 8 
(Kleurenbeheer) die directe aansturing van helderheid en 
het CCT niveau, groepsadressering, faden en het instellen 
van lichtstemmingen mogelijk maakt. 

DALI TW MODULE vertegenwoordigt een eenvoudige 
manier van CCT besturing via DALI met behulp van 
standaard componenten – een LED driver en DALI 
controller.

Aansluitingen
Netkabel Kabels AWG 28-16 (0.08-1.5 mm²)
DALI kabel  Kabels AWG 28-16 (0.08-1.5 mm²)
LED kabel Kabels AWG 28-16 (0.08-1.5 mm²)

Voeding
Netspanning  90-260 V AC / 47-400 Hz 
 120-370 V DC
Systeemvermogen  < 200 mW
DALI verbruik  < 2 mA
Isolatie  Klasse II

Vermogen
Uitgangsspanning 
bereik 30-180 V DC
Uitgangsstroom 
bereik 0-2 A
Uitgangsvermogen 0-150 W

Mechanische gegevens
Behuizing Open frame
Gewicht 60 g
Afmetingen 94 x 45 x 26

Gebruiksomstandigheden
Omgevingstemp.  0 º C - 55 ºC
Rel. luchtvochtigheid <85 % (niet-condenserend)
Opslag temp.  40 ° C - 70 ° C

In overeenstemming met regelgeving
EN 55015  Grenswaarden en meetmethoden  
 van radiostoringskenmerken van   
 elektrische verlichting en   
 soortgelijke apparatuur
EN 61547  Materieel voor algemene 
 verlichtingsdoeleinden - EMC   
 immuniteitseisen
EN 62386-102 Digitale adresseerbare   
  verlichtingsinterface, algemene   
 eisen voor schakeltoestellen
EN 62386-207 Digitale adresseerbare   
  verlichtingsinterface, LED drivers
EN 62386-209 Digitale adresseerbare   
  verlichtingsinterface, kleurbeheer

De DALI TW module is een DALI compatibel apparaat (apparaattype 8), speciaal ontworpen om 
de Tunable White controle van de LED-modules door middel van een DALI-interface mogelijk 
te maken. Voor correcte werking is een externe LED-driver vereist (DALI LED-driver als controle 
van helderheid gewenst is). Het apparaat zelf wordt onafhankelijk gevoed door het lichtnet. Het 
apparaat is een open-frame module die gemakkelijk kan worden ingebouwd in de armatuur.
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Bedradingsschema
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Manual TW Module 01
Belangrijkste eigenschappen
• Twee schakelaars voor handmatige bediening
• Bereik uitgangsstroom: tot 2 A
• Uitgangsvermogen: tot 110 W
• Interne voorspanning module: 5 V / 8 mA (40mW)

Functie
Na opstarten herlaadt de Manual TW de het laatst 
ingestelde niveau voor uitgangsstroom. Het nieuwe 
niveau wordt opgeslagen in het geheugen als de 
schakelaar 10 seconden lang niet wordt gebruikt. 
Schakelaar 1 (PB 1) is bedoeld om de uitgangsstroom 
te verhogen en schakelaar 2 (PB2) om deze te verlagen. 
Er zijn twee modi voor stroomverhouding – de soepele 
modus en de discrete modus.
Discrete modus - discrete modus wordt standaard 
geactiveerd. Bij kort indrukken van één van de schakelaars 
(korter dan 1 seconde) wordt het niveau veranderd in 
discrete stappen volgens de tabel hieronder. Één keer 
indrukken betekent een verandering van één stap.
Soepele modus – soepele modus wordt geactiveerd 
als één van de schakelaars langer dan 1 seconde 
wordt vastgehouden. Na deze periode verandert de 
stroomverhouding (toename of afname) soepel met 
ongeveer 2% per seconde.

Aansluitingen
Kabel Wires AWG 24-12 (0.5-2.5 mm²)

Voeding
Ingangsspanning 25 V DC-56 V DC

Vermogen
Uitgangsvermogen 25 V DC-56 V DC
Uitgangsstroom 0-1.5 A
Verbruik module 50 mW

Mechanische gegevens
Behuizing Open behuizing
Gewicht 18 g
Afmetingen 60 x 45 x 15 mm

Gebruiksomstandigheden
Omgevingstemp. 0 ºC - +55 ºC

MANUAL TW is een module met gepatenteerde stroomsplitter topologie voor Tunable White 
aansturing, bestemd om te worden gebruikt in een Tunable White armatuur dat bij het 
bedieningsbereik (ingangsspanning en uitgangsstroom) past. De module heeft een externe LED 
driver voor instelling van de voorspanning en LED voeding. MANUAL TW 01 heeft een vaste 
plek voor knoppen, daarom  dient de module op een plek in de armatuur te worden geplaatst 
waar de schakelaar bereikbaar is.
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Stappen index 1 2 3 4 5 6 7 8

Niveau Kanaal 
C (%)

0 9,8 20 31,7 45,1 63,5 85,5 100

Niveau Kanaal 
W (%)

100 90,2 80 68,3 54,9 36,5 14,5 0

Bedradingsschema

LED driver Manual TW
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Warme witte LEDs Koude witte LEDs
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LED W Catode
LED W Anode
LED C Catode
LED C Anode
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Manual TW Module 02
Belangrijkste eigenschappen
• Twee schakelaars voor handmatige bediening
• Bereik uitgangsstroom: tot 2 A
• Uitgangsvermogen: tot 110 W
• Interne voorspanning module: 5 V / 8 mA (40mW)

Functie
Na opstarten herlaadt de Manual TW de het laatst 
ingestelde niveau voor uitgangsstroom. Het nieuwe 
niveau wordt opgeslagen in het geheugen als de 
schakelaar 10 seconden niet wordt gebruikt. Schakelaar 
1 (PB 1) is bedoeld om de uitgangsstroom te verhogen 
en schakelaar 2 (PB2) om deze te verlagen. Er zijn twee 
modussen voor stroomverhouding – soepele modus en 
discrete modus.
Discrete modus - discrete modus wordt standard 
geactiveerd. Bij kort indrukken van één van de schakelaars 
(korter dan 1 seconde) wordt het niveau veranderd in 
discrete stappen volgens de tabel hieronder. Één keer 
indrukken betekent een verandering van één stap. 
Soepele modus – soepele modus wordt geactiveerd 
als één van de schakelaars langer dan 1 seconde 
wordt vastgehouden. Na deze periode verandert de 
stroomverhouding (toename of afname) soepel met 
ongeveer 2% per seconde.

Toepassing: elektronisch bedieningsmechanisme, 
handmatig bestuurd bedieningsmechanisme, ingebouwd 
bedieningsmechanisme, voor normaal verontreinigde 
lucht. Werkingsmechanisme: Type 1.

Aansluiting van schakelaars
Manual TW Module wordt geleverd met een kabelboom 
voor aansluiting van schakelaars. De kabelboom bestaat 
uit 4 kabels – Ingang schakelaar 1 (PBI1), Ingang 
schakelaar 2 (PBI2) en gemeenschappelijk (COM). 
De kabels kunnen worden aangesloten aan elk type 
mechanische schakelaar.

Aansluitingen
Kabel Kabel AWG 24-12 (0.5-2.5 mm2)

Voeding
Ingangsspanning 25-70 V DC

Vermogen
Uitgangsvermogen 25-70 V DC
Uitgangsstroom 0-1.5 A
Verbruik module 15 mW

Mechanische gegevens
Behuizing Open behuizing
Gewicht 10 g
Afmetingen 42 x 34 x 15 mm

Gebruiksomstandigheden
Omgevingstemp. 0 C - +55 C

MANUAL TW is een module met gepatenteerde stroomsplitter topologie voor Tunable White 
aansturing, bestemd om te worden gebruikt in een Tunable White armatuur dat bij het 
bedieningsbereik (ingangsspanning en uitgangsstroom) past. De module heeft een externe LED 
driver voor regeling van de voorspanning en LED voeding. MANUAL TW 02 heeft geen vaste 
plaatsing van de knoppen en kan dus overal in een armatuur worden geplaatst.
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Niveau Kanaal 
C (%)

0 9.8 20 31.7 45.1 63.5 85.5 100

Niveau Kanaal 
W (%)

100 90.2 80 68.3 54.9 36.5 14.5 0

Bedradingsschema

LED driver Manual TW
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Warme witte LEDs
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LED W Anode
LED W Catode
LED C Anode
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PBI2
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DALI Ambient Sensor 
Outdoor

Belangrijkste kenmerken
• Voorinstelling vanuit de DALI bus met een   
 spanningsbereik compatibel met de DALI-standaard 
• Meting verlichtingssterkte en CCT detectie
• Passieve / Actieve Modus - biedt directe aansturing   
 van Tunable White armaturen
• Configuratie via DALI bus
• Inbouw in plafond

Functie
De DALI Ambient Sensor Outdoor detecteert de lichtom-
standigheden in de ruimte - verlichtingssterkte in lux en 
kleurtemperatuur (CCT) in Kelvin. De meting gebeurt 
met behulp van automatische bereiksomschakeling. Het 
bereik van de gemeten verlichtingssterkte omvat 100 lx 
tot 30.000 lx en het CCT bereik omvat 2500 K tot 8000 K. 
De sensor communiceert met behulp van het gebruikelij-
ke DALI-protocol voor lichtinstallaties. De sensor reageert 
zodra deze geadresseerd en ingesteld is, en werkt met 
elke standaard DALI configuratie tool. Er kunnen extra 
sensor parameters worden ingesteld met behulp van een 
USB / DALI-bridge en de bijbehorende software tool. De 
sensor reageert op zijn adres, dat kan worden ingesteld 
met elke standaard DALI configuratie tool. Andere para-
meters van de sensor kunnen alleen worden ingesteld 
met behulp van USB / DALI Bridge en de bijbehorende 
software tool.
Standaard is de sensor in passieve modus, daarom is 
elke regulering uitgeschakeld – het is enkel mogelijk om 
gemeten waarden af te lezen. De fundamentele parame-
ters die nodig zijn voor de regulatie zijn de gewenste ver-
lichtingssterkte en CCT waarden. Hiervoor is het noodza-
kelijk om het type te reguleren Tunable White armaturen 
te definiëren. De DALI Ambient Sensor kan de armaturen 
reguleren met twee kanalen voor koud / warm; twee 
kanalen voor helderheid / CCT en DALI type 8 armaturen. 
Voor alle kanalen is het mogelijk om het DALI groep adres 
onafhankelijk in te stellen (koud kanaal, warm kanaal, 
helderheidskanaal, CCT kanaal, DALI type 8). De sensor 
kan alle typen Tunable White armaturen parallel aanstu-
ren. The regulering van verlichtingssterkte en CCT kan 
ook afzonderlijk worden geactiveerd en gedeactiveerd of 
het kan parallel aan elkaar lopen (gelijktijdige regulering 
van de verlichtingssterkte en CCT). De parameters van 
de DALI Ambient Sensor en zijn eigenschappen worden 
samengevat in onderstaande tabel.

Aansluitingen
Kabel Kabel AWG 24 (0.5 mm²)

Vermogen
Spanning bij DALI in. 12-25 V DC
Ingangsstroom  < 9 mA

Mechanische gegevens
IP-klasse  IP65
Gewicht 214 g
Afmetingen 82 x 112 x 55 mm

Gebruiksomstandigheden
Omgevingstemp.  -20 ° C - 60 ° C
Rel. luchtvochtigheid  85% (non-condenserend)
Opslag temp.  -40 ° C - 70 ° C

De DALI Ambient Sensor Outdoor is een sen-
sor voor verlichtingssterkte en kleurtempera-
tuur die de DALI bus gebruikt voor het instel-
len van de voorspanning en de communicatie. 
Naast zijn detectiefuncties kan de sensor ook 
verscheidene geadresseerde Tunable White 
armaturen reguleren. De DALI Ambient Sen-
sor kan daarom als eenvoudige sensor die-
nen, waarvan de gegevens worden verwerkt 
door een ander apparaat op de DALI bus, of 
het kan dienen als een bedieningsmechanis-
me voor automatische besturing van de ver-
lichtingssterkte en kleurtemperatuur. De DALI 
Ambient Sensor Outdoor is geschikt voor Bui-
tenshuis gebruik (IP65).
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Afmetingen

Parameter Waardebe-
reiken

Instelbaar met Omschrijving

Adres 1 to 64 Elke DALI 
configuratie Adres van de sensor

Verlichtingssterkte 100-30,000 lx - Gemeten verlichtingssterkte (alleen aflezen)

CCT niveau 2500-8000 K - Gemeten CCT waarde (alleen aflezen)

Status - - Status van de sensor (zie hieronder)

Tijd 5-300 ms DALI/USB Bridge De gedefinieerde periode tussen twee opeenvolgende commando’s (een lagere
waarde resulteert in snellere regeling)

Definitieve 
verlichtingssterkte 100-30,000 lx DALI/USB Bridge Gewenste waarde voor verlichtingssterkte

Definitief CCT niveau 2500-8000 K DALI/USB Bridge Gewenste CCT waarde

Regulatie 
verlichtingssterkte Actief / Inactief DALI/USB Bridge Activeert of deactiveert de regulatie van de verlichtingssterkte

CCT regulatie Actief / Inactief DALI/USB Bridge Activeert of deactiveert de CCT regulatie

Regulatie modus

Koud/Warm, 
Helderheid/
CCT, DALI 

type 8

DALI/USB Bridge Definieert de adressering van TW armaturen – Gebruik van meerdere adrestypen  
tegelijkertijd is mogelijk

Warm kanaal 
groepsadres 1- 6 DALI/USB Bridge Definieert groepsadres voor besturing warme kanaal

Koud kanaal 
groepsadres 1-16 DALI/USB Bridge Definieert groepsadres voor besturing koude kanaal

Helderheid kanaal 
groepsadres 1-16 DALI/USB Bridge Definieert groepsadres voor besturing helderheidskanaal

CCT kanaal 
groepsadres 1- 6 DALI/USB Bridge Definieert groepsadres voor besturing CCT kanaal

DALI type 8 
groepsadres 1-16 DALI/USB Bridge Definieert groepsadres voor DALI type 8 besturing

Gaten(2) zijn ontworpen voor M4 
platkopschroeven

/o 5

R 4,25

95,4
68

60 70

Assembly

49 55



Het bedrijf behoudt zich het recht voor om om het even welke productspecificaties te veranderen zonder voorafgaande kennisgeving.

DeeBridge

Belangrijkste eigenschappen
• Maakt intuïtieve bediening van DALI installaties 
 mogelijk via computer, tablet en smartphone
• Applicatie draait op Windows, Android en iOS
• Controle over dimmen via knoppen en (schuif)
 schakelaars 
• Biedt standaard of geavanceerde Tunable White en 
 RGB besturing evenals lichtstemmingen en timers
• Geïntegreerde webserver voor eerste instelling
• Draadloze bediening via externe Wi-Fi-router

Aansluitingen
Voedingskabel Kabels AWG 28-16 (0.08-1.5 mm²)
DALI kabel Kabels AWG 28-16 (0.08-1.5 mm²)
Ethernetkabel   UTP CAT5E

Vermogen
Ingangsspanning  12 V DC
Systeemvermogen  < 0,5 W
DALI verbruik  < 2 mA
Isolatie  Klasse II

Mechanische gegevens
Behuizing  2U formaat DIN doos
Gewicht  70 g
Afmetingen  94 x 36 x 60 mm

Gebruiksomstandigheden
Omgevingstemp.  0 ° C - 40 ° C
Rel. luchtvochtigheid   < 85 % (niet-condenserend)
Opslag temp.  -40 ° C - 70 ° C

Overeenstemming met regelgeving
EN 61347-1 Toebehoren voor lampen. Deel 1: 
 Algemene en veiligheidseisen.
EN 61347-2-11 Toebehoren voor lampen. Deel 
 2-11: Bijzondere eisen voor
 diverse elektronische circuits die 
 worden gebruikt in    
 verlichtingsarmaturen 
NL 62386-102  Digitale adresseerbare 
 verlichtingsinterface, algemene 
 eisen voor schakeltoestellen

Initiële Dee Bridge apparaat TCP / IP en 
poortinstellingen
TCP / IP-adres 192.168.1.252
Poort 8421

Standaard web configuratie-instellingen
Gebruikersnaam  admin
Wachtwoord  admin

DeeBridge is een oplossing bestaande uit 
een DeeBridge overbruggingsapparaat en 
is gemakkelijk te bedienen met de gebrui-
kersinterface applicatie. Deze oplossing 
maakt intuïtieve bediening van armaturen 
binnen een DALI installatie mogelijk via 
een Ethernetnetwerk met behulp van een 
pc, tablet of smartphone. De software 
draait op Windows, Android en iOS. Het 
apparaat is gehuisvest in een standaard 
2U formaat DIN doos waarmee montage 
op elektronische schakelborden moge-
lijk is. Het wordt aangedreven door een 
externe 12 V DC Power Source Unit (niet 
standaard geleverd bij het apparaat maar 
beschikbaar op aanvraag). Gratis software 
verkrijgbaar in Google Play, Apple store of 
www.ilumtech.eu.
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Bedradingsschema

Gratis software beschikbaar in Google Play, Apple store of www.ilumtech.eu.

LAN                                  230 V AC

Bestaande, 
zelfaangedreven 
DALI installatie

12 V DC
Voedingseenheid

+         -

L          PE          N

DALI -

DALI +

12 V DC

Vermogensstatus indicator

DALI status indicator

Apparaatstatus indicator

RESET knop

RJ45 Ethernet aansluiting



BlueBridge
Belangrijkste eigenschappen
• Draadloze besturing van DALI installatie via Bluetooth 
 Low Energy
• Compatibiliteit met de meeste tablets en smartphones
• Gebruiksvriendelijke Android GUI app
• Gevoed door de DALI bus (geen externe 
 voedingsbron)
• Opsteekbare DALI terminals - eenvoudig te installeren 
 en te gebruiken

Aansluitingen
DALI kabel Kabels AWG 28-16 (0.08-1.5 mm2)

Voeding
DALI ingangsspanning 12-25 V DC
Systeemvermogen  < 0,25 W
DALI verbruik  < 10 mA
Isolatie  Klasse II

Mechanische gegevens
Behuizing  ABS plastic doos
Gewicht  50 g
Afmetingen  35 x 67.3 x 15 mm

Gebruiksomstandigheden
Omgevingstemp.  0 ° C - 40 ° C
Rel. luchtvochtigheid  < 85 % (non-condenserend)
Opslag temp.  -40 ° C - 70 ° C

BlueBridge is een oplossing bestaande uit een DALI naar BLE overbruggingsapparaat en is 
gemakkelijk te bedienen met de gebruikersinterface applicatie, welke intuïtieve bediening van 
armaturen binnen een DALI installatie mogelijk maakt via een Bluetooth Low Energy (Bluetooth 
4.1) met behulp van een pc, tablet of smartphone.

Gratis software beschikbaar in Google Play, Apple store of www.ilumtech.eu.

naar DALI bus

Bedradingsschema

naar DALI armatuur

Lichtnetingang
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Het bedrijf behoudt zich het recht voor om om het even welke productspecificaties te veranderen zonder voorafgaande kennisgeving.

DALI Power Supply
Belangrijkste eigenschappen
• Voeding voor DALI apparaten tot 250 mA
• Bescherming tegen oververhitting
• DALI overstroombeveiliging
• Ingangszekering
• Indicator LEDs voor vermogen en communicatie 
• Brede ingangsverrichtingsspanning  

Opmerkingen voor installatie
• De aangesloten netvoeding moet worden beschermd
• Er kan slechts één DALI voeding worden gebruikt

Aansluitingen
Netkabel  0.5-4 mm2 (AWG 20-10)
DALI kabel  0.08-2.5 mm2 (AWG 28-12)

Voeding
Ingangsspanning  85-264 V AC (47-63 Hz)
Systeemvermogen  Max. 3.7 W
DALI vermogen  18 V DC (250 mA)

Mechanische gegevens
Behuizing  2U formaat DIN doos
Gewicht  82 g
Afmetingen  90 x 36 x 58 mm
IP klasse  IP20

Gebruiksomstandigheden
Omgevingstemp.  0 ° C - 40 ° C
Rel. luchtvochtigheid 85% (non-condenserend)
Opslag temp.  -40 ° C - 70 ° C

De iLumTech DALI Power Supply is het basiselement van een DALI installatie en levert voeding 
voor alle DALI-apparaten. Het is volledig compatibel volgens de DALI-standaard en levert de 
DALI lijn stroom met een maximaal van 250 mA. De groene LED geeft de status aan van de 
DALI spanning, en het knipperende rode ledje geeft de status aan van de DALI communicatie.
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Eigenschappen

Efficiëntie bij ingangsspanning (@50% belasting)

Vermogensfactor bij ingangsspanning (@50% belasting) Vermogensregulatie
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Lichtnetingang Uitgang naar DALI bus
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Vifj jaar garantie

DALI/USB Bridge
Belangrijkste kenmerken
• Geïsoleerd van de DALI bus, gevoed door USB - geen extra voeding nodig
• Kleine vormfactor - flash stick formaat
• Ondersteunt standaard DALI commando’s voor voorschakelapparaten - apparaattype 1, 6, 7 en 8
• Ondersteunt iLumTech apparaten

Functie
DALI / USB Bridge is hoofdzakelijk ontworpen voor het instellen en inbedrijfname van het DALI netwerk. Ten eerste 
moet de DALI Controller software worden geïnstalleerd, beschikbaar op onze website. Tijdens de installatie worden 
ook de USB drivers geïnstalleerd. Na succesvolle installatie van de software kunt u de DALI / USB Bridge aan sluiten op 
uw pc. Wanneer DALI netwerk correct wordt gevoed, brandt de groene LED. De rode LED knippert wanneer DALI / 
USB Bridge data verzendt, terwijl de groene LED-indicator gelijktijdig knippert om activiteit op het DALI netwerk aan te 
geven. Als alleen het groene LED lampje knippert wijst dit op communicatie geïnitieerd door andere DALI apparaten. 
Gedetailleerde beschrijving van DALI Controller software is opgenomen in de gebruiksaanwijzing. 

Aansluitingen
DALI kabel  Kabels AWG 24 (0.5 mm²)

Input parameters
Spanning bij 
ingang DALI  12-25 V DC
Ingangsstroom  < 2 mA
Spanning bij USB in.  5 V DC
Ingangsstroom < 10 mA

Mechanische gegevens
IP dekking  IP20
Gewicht  50 g
Afmetingen 70 x 23 mm, hoogte 20 mm

Gebruiksomstandigheden
Omgevingstemp.  0 ºC - 40 ºC
Max. relatieve 
luchtvochtigheid  85% (niet-condenserend)
Opslag temp. -40 ° C - 70 ° C

DALI/USB Bridge is a control and configuration device that interconnects DALI bus with PC 
equipped with USB. Using DALI/USB Bridge you are able to set all the parameters defined 
by DALI standard and all the parameters of iLumTech control devices. Small form factor and 
simplicity of wiring makes DALI/USB Bridge ideal for DALI bus setup and commissioning.

Aansluiting

DALI terminal

Aansluiting met DALI bus (zonder polariteit)

USB Plug
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Gratis software beschikbaar op www.ilumtech.eu



Het bedrijf behoudt zich het recht voor om om het even welke productspecificaties te veranderen zonder voorafgaande kennisgeving.

DLS TOUCH PANEL II is een 7” touchscreen dat vooral geschikt is voor gebruik in kantoren. 
Het kan ook worden gebruikt in de klas, in kleine fabrieken en andere soortgelijke gebieden. 
DLS TOUCH PANEL II biedt ruime mogelijkheden voor Tunable White en RGB bediening. 
De gebruiker kan gebruik maken van voorgedefinieerde sequenties of deze zelf instellen. 
Automatische besturing kan op elk moment worden overschreven door handmatige controle. 
Mogelijkheid van sensorverbinding maakt de lichtinstallatie nog intelligenter door te reageren 
op veranderingen in het omgevingslicht en de aanwezigheid van mensen. DLS TOUCH PANEL 
II biedt controle over 3 DALI netwerken, dit maakt gebruik van grote lichtinstallaties mogelijk. 
Daarnaast is het DLS TOUCH PANEL II compatibel met DALI type 8.

D
LS

 T
ou

ch
 P

an
el

 II

Bedradingsschema Afmetingen

DLS Touch Panel II

CONTROL MODE

USER SETTINGTIME LINE

MAIN MENU

4-45

32

50

310

90

31
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0
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0

235
151

Intern aangedreven 
DALI bus

DALI LINK

DALI LINK

DALI LINK

max. 64

DALI drivers

max. 64

DALI drivers

max. 64

DALI drivers

+ externe DALI 
voedingsbron

+ externe DALI 
voedingsbron

Armatuur Armatuur Armatuur

Armatuur Armatuur Armatuur

Armatuur Armatuur Armatuur

220-240V
50-60Hz

Belangrijkste eigenschappen
• 2 modi: RGB en Dynamisch Wit
• Handmatige of volledig automatische bediening van het licht
• DALI type 8 ondersteuning - maximaal 192 DALI type 8 apparaten
• Mogelijkheid tot het aansluiten van max. 81 TW / 64 RGB-armaturen
• 3 onafhankelijke DALI net - 1 intern, 2 extern aangedreven
• Door de gebruiker instelbare tijdklok
• Mogelijkheid tot aansluiting lichtsterktesensor en bewegingssensor
• Energiebesparende oplossing
• Daglicht simulatie - natuurlijke omstandigheden in de omgeving
• Beveiliging optie - wachtwoordbeveiliging instellingen
• Eenvoudige en snelle instelling van kleur met TW of RGB
• Gebruiksvriendelijke grafische interface
• Door de gebruiker vooraf instelbare screensavers
• Vooringestelde statische lichtstemmingen
• Vooringestelde dynamische lichtstemmingen

Algemeen
Stroomverbruik  Max. 9 w
Vermogen  12 V DC
Koelsysteem  Zonder ventilator
Temp.-bereik  0 ° C - + 40 ° C

Systeem Hardware
CPU  Texas Instruments AM3354, 720 MHz
Geheugen  256 MB SDRAM
Flash  128 MB NAND FLASH
Netwerken  LAN 100BaseTX, Bluetooth, Wi-Fi
I / O  3xDALI (1xDALI interne voeding - 250 mA)

Beeldscherm
Grootte  7”
LCD Type  TFT, Transmissief, Anti-reflectie
Resolutie  800x480, 262K kleuren
Kijkhoek (H / V)  140/120 graden
Helderheid  350 cd / m2
Contrastverhouding  350: 1
Touchscreen  Capacitief
Omgevingstemp.  0 ° C - 40 ° C



Vifj jaar garantie

DALI PLC Bridge
Belangrijkste eigenschappen
• Ondersteuning van DALI commando’s in twee 
 richtingen volgens IEC 62 386-102
• DALI gevoed
• 3 - fase ondersteuning
• Detectie van de bron van een communicatiefout
• Bescherming tegen overspanning

Opmerkingen bij de installatie
• Maximaal 64 DALI apparaten met een uniek adres 
 kunnen worden aangesloten op één netwerk
• Er kan slechts één DALI voeding worden gebruikt

Input parameters
DALI 12-25 V DC, 
 ingangsstroom < 20 mA
PLC 110/230 V AC

Aansluitingen
DALI 0.08-2.5 mm2 (AWG 28-12)
Netkabel 0.5-4 mm2 (AWG 20-10)

Gebruiksomstandigheden
Omgevingstemp.  0 ° C - 40 ° C
Max . relatieve 
luchtvochtigheid  90% (niet-condenserend)
Opslag temp.  -40 ° C - 70 ° C

Mechanische gegevens
Behuizing DIN rail behuizing
Afmetingen 90 x 36 x 58 (mm)
Gewicht 82 g
IP klasse IP20

De iLumTech DALI PLC Bridge koppeling behoort tot de Connected Lighting productfamilie. Dit 
krachtige toestel wordt gebruikt voor het verbinden van twee of meer DALI netwerken via het 
lichtnet. Dit betekent dat het DALI communicatie naar het stopcontact koppelt en vice versa. Dit 
maakt het gebruik van extra draden overbodig waar de communicatie wordt verzonden via het 
lichtnet. Dit is bedoeld voor toepassingen waarbij een tweedraads kabel voor DALI- communicatie 
niet aanwezig is en opnieuw aanleggen niet is gepland of onmogelijk is.
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(naar andere PLC koppeling)

Naar DALI netwerk
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Het bedrijf behoudt zich het recht voor om om het even welke productspecificaties te veranderen zonder voorafgaande kennisgeving.

Belangrijkste eigenschappen
•  Ondersteuning van DALI commando’s in twee richtingen volgens IEC 62 386-102
• DALI gevoed
• DALI output naar armatuur met geïntegreerde DALI-voeding
• Mogelijkheid om maximaal drie DALI armatuur aan te sluiten
• Detectie van de bron van een communicatiefout
• Bescherming tegen overspanning
• Om in te bouwen in een armatuur

Opmerkingen bij de installatie
• Maximaal 64 DALI apparaten met een uniek adres kunnen worden aangesloten op één 
 netwerk
• Er kan slechts één DALI voeding worden gebruikt

Input parameters
DALI 12-25 V DC, output current < 20 mA
PLC 120 / 230 V AC, ingangsstroom < 20 mA

Aansluitingen
DALI 0.08-2.5 mm2 (AWG 28-12)
Netkabel 0.5-4 mm2 (AWG 20-10)

Gebruiksomstandigheden
Omgevingstemp.  0 °C to +40 °C
Max . relatieve 
luchtvochtigheid 90 % (niet-condenserend)
Opslag temp. -40 °C to 70 °C

Mechanische gegevens
Behuizing DIN rail behuizing
Afmetingen 94 x 44 x 27 (mm)
Gewicht 66 g
IP klasse IP20

De iLumTech DALI PLC-IN behoort tot de Connected Lighting productfamilie. Dit kleine compo-
nent is bedoeld om in te bouwen in een DALI armatuur. Hiermee is het mogelijk het armatuur 
aan te sluiten op een DALI PLC netwerk. De DALI PLC-IN moet worden gebruikt in combinatie 
met ten minste één DALI PLC Bridge om te communiceren met het DALI netwerk via het licht-
net. Een DALI PLC-IN biedt de mogelijkheid armaturen middels een DALI PLC netwerk aan te 
sluiten zonder het gebruik van extra DALI bedrading tussen de armaturen. Dit is een oplossing 
in toepassing waar een twee-aderige kabel voor DALI communicatie niet aanwezig is of niet 
mogelijk is.
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DALI PLC-IN

Voorbeeld van standaard toepassing

Voorbeeld aansluiting in het armatuur

Armatuur

Armatuur

DALI PLC Bridge DALI PLC Bridge

Bedradingsschema

DALI busDALI bus met controllers

PLC-IN
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DALI driver

DALI driver
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Aansluitblok
DALI driver
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DALI lijn (verbonden met DALI voeding)
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Connected light DALI protocol transmissie- en vertalingsprincipe

DALI gebruiksinterface

IP - protocol DALI protocol

BLUETOOTH protocol

DALI / USB Bridge

DeeBridge

DLS Touch Panel

DALI Input unit
DALI protocol PLC communicatie
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PLC communicatie

NIET DALI

DALI TW module

DALI 4 x relay

DALI Ambient Sensor

DALI Ambient Sensor

DALI driver

DALI driver

Omzetter

DALI PLC 

PLC communicatie

Standaard lichtnet infrastructuur
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Connected light DALI protocol transmissie- en vertalingsprincipe – geïntegreerd concept

DALI gebruiksinterface met geïntegreerde PLC module

IP - protocol DALI protocol

DALI / USB Bridge

DeeBridge

DLS Touch Panel

DALI Input unit
DALI protocol PLC communicatie
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DALI protocol

PLC communicatie

DALI 
protocol

DALI Ambient Sensor

DALI PLC - IN

DALI PLC - IN

DALI driver

DALI driver

DALI Ambient Sensor

DALI TW module

PLC communicatie

Standaard lichtnet infrastructuur

PLC communicatie

Translator

DALI PLC 
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Slowakije
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Uw aanspreekpunt voor iLumTech producten in Nederland 
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LUMOSEC
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