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Light is easy to use
Eenvoudige en moderne Bluetooth®
DALI lichtoplossingen
Light is OSRAM
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DALI ACU BT

Makkelijk te gebruiken lichtmanagement
met Bluetooth® interface
DALI ACU BT: een DALI kanaal voor het aansturen van standaard of Tunable White LED drivers
of ieder ander DALI E-VSA, plug-and-play opstarten en comfortabele smartphone aansturing met
een gratis app. De bediening van professionele verlichting is nog nooit zo makkelijk geweest.
Flexibel
Installatie en planning van deze systemen is zeer eenvoudig. Onderdelen kunnen worden gemonteerd achter
klassieke drukknoppen in een holle wanddoos of direct
in het armatuur.

Eenvoudig lichtmanagement via de app
DALI ACU BT beschikt over de volgende eigenschappen: intuïtieve controle van kleurtemperaturen
en lichtniveaus, opslag van individuele settings en
handmatige aanpassing van automatische lichtcontrole op ieder tijdstip via de smartphone in
combinatie met de klassieke AAN/UIT of dimcontrole
door standaard drukknoppen.
OSRAM BT Control app
Voor de gebruiker

Voor Android

Voor iOS

OSRAM BT Config app

Uitbreidbaar en installatievriendelijk
Alle componenten zijn eenvoudigweg verbonden via
DALI. Sensoren en drukknop koppelingen zijn direct
aangestuurd door DALI en hebben geen netspanningsaansluiting nodig. Een ongelimiteerd aantal
standaard drukknoppen kan worden aangesloten.

Voor de installateur

Voor Android

Voor iOS

M.i.v. januari 2019 is een update van de app beschikbaar waarmee
max. 4 groepen kunnen worden geprogrammeerd.

Brede variatie aan toepassingen
Met DALI ACU BT kunt u tot 32 DALI LED armaturen
aansturen en tot 4 DALI sensoren ondersteunen.
DALI ACU BT is het best geschikt voor individuele
verlichting van:
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Conferentie- en vergaderruimtes
Kantoren
Entrees
Hospitality toepassingen

DALI ACU BT

Installatie in standaard inbouwdoos in
vier simpele stappen
Slechts één component voor de gehele lichtoplossing: het omtoveren van standaard
drukknoppen naar een volledig draadloze DALI aansturing.

01 Koppel de DALI ACU BT aan
de stroom- en DALI bedrading

02 Plaats de DALI ACU BT
in de inbouwdoos

03 Bevestig de DALI ACU
BT aan de drukknop

04 Monteer de afdekplaat
van de drukknop

van de LED driver/E-VSA

Een simpel product voor oneindig veel opties
—— Aanpassen van de individuele parameters en individuele functieprofielen via de app
—— DALI voeding geïntegreerd
—— Te combineren met OSRAM DALI sensoren
—— Controle over kleurtemperatuur (Tunable White)
—— Automatische uitschakeling met aan te passen tijdschakelaar
—— Regelbare stand-by lichtopbrengst

Standaard toepassing

Speciale toepassing

Handmatige bediening voor maximaal
32 DALI LED armaturen

Combinatie van handmatige bediening met
licht- en aanwezigheidssensoren

4)
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Lengte van de DALI controlekabel: tot 300 m

DALI
PRO PB
coupler

Lengte van de drukknopkabel: tot 50 m
OSRAM
DALI
sensor

Lengte van de DALI controlekabel: tot 300 m
Lengte van de drukknopkabel: tot 50 m
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Voor inbouw in holle wanddoos
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DALI ACU BT
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naam
DALI ACU BT		

4052899544819

220...240

50/60

DALI

1

IP20
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Integratie in armatuur /  -20...+60
geïntegreerd in inbouwdoos
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Op zoek naar een andere vormfactor?
Planning en installatie in een vals plafond?
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Hiervoor raden we de DALIeco BT control unit aan. Deze beschikt
over dezelfde functionaliteit en specificaties als de DALI ACU BT met
een andere vorm en kabelklemopties met de ECO CI KIT.
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DALIeco BT*
®

Product-			GTIN (EAN)		

		

			

naam
DALIeco BT CONTROL 4052899988781

220...240

50/60

DALI

1

IP20
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Integratie in armatuur /	 -20...+60
geïntegreerd in inbouwdoos

ECO CI KIT*		
4008321392091						IP20		 Montagekit voor
													 trekontlasting
*Inhoud: 2 afdekkapjes

Sensoren en accessoires
DALI LS/PD CI sensor
Licht- en aanwezigheidssensor voor inbouw in
plafond

LS/PD AP KIT
Plafondmontage adapter
voor DALI LS/PD LI

DALI LS/PD LI sensor
Licht- en aanwezigheidssensor voor
integratie in armatuur

DALI HIGHBAY adapter
Lichtsensor voor montagehoogten tot 13 m met
interface voor HIGHBAY
en VISION sensor

HIGHBAY sensor
Bewegingssensor
voor montagehoogten tot 13 m
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4052899930292

4052899173385

4052899043954

4008321774132

4008321410078
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