
DALI-stuurelement voor het regelen van 

een circadiaans daglichtverloop van DT8-

Tc compatibele armaturen. Voor montage 

in een verlichtingstoestel of voor inbouw  

in een inbouwdoosje. 59 x 33 x 15 mm.  

Slechts 0,12 Watt stand-by verlies.

Dit toestel stuurt DALI-DT8-armaturen  
(Tc-modus) met een daglichtverloop  
aangepast aan het biologisch ritme.
DALI-real time clock. Instelbare automati-
sche omschakeling zomer- winteruur.

Configureerbaar: 

Scenariogedrag en helderheidscurve.
De klok instellen en eenvoudig aanpassen 
van de gewenste daglichtcurve via DALI-
Cockpit software tool.
De DALI-CDC-module wordt rechtstreeks 
over de DALI-bus gevoed. 
Inwendige batterij voor tijd (bij levering aan 
de lokale tijd (GMT+1)).

Functie: 

De DALI-CDC-module stuurt elke minuut de 
gewenste kleurtemperatuur naar de werk-
zone. Een enkel adres, een groepsadres of 
Broadcast kan gedefinieerd worden als 
 werkzone.
De basis voor het verloop van de kleurtempe-
ratuur wordt gevormd door 24 basispunten 
(één per volledig uur). Het verloop van de 
kleurtemperatuur wordt geïnterpoleerd 
 tussen die basispunten.
Het gedrag kan geconfigureerd worden voor 
elk GOTO SCENE X-bevel. De DALI-CDC kan 
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Temperatuur op de montageplaats: 
-20°C tot +50°C. 
Temperatuur bij opslag: -25°C tot +70°C. 
Relatieve vochtigheid:  
jaargemiddelde < 75%.
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Deze toestellen mogen enkel en alleen 

geïnstalleerd worden door een gediplo-

meerde electro-vakman, zo niet bestaat 

het gevaar van brand of elektrocutie!

Bewaar dit document voor later gebruik!
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De doorstreepte afvalcontainer wijst erop, 

dat dit toestel niet tezamen met huishoude-

lijk of industrieel afval verwijderd mag 

 worden. Men dient het te scheiden van  

het afval zodat waardevolle grondstoffen 

gerecycleerd kunnen worden. 

geactiveerd of gedeactiveerd worden of het 
bevel negeren. Het scenariogedrag kan 
 afzonderlijk geconfigureerd worden voor het 
toesteladres, voor de werkingszone en voor 
de Broadcaststuring.
Voor elk basispunt kan een helderheidswaarde 
gedefinieerd worden (fabrieksinstelling: 
MASK -> geen invloed op de helderheid).

Technische gegevens 

Steekklemmen: 
max. sectie van  
een geleider 1,5 mm2


