
HET NIEUWE DALI-PROGRAMMA 
VAN ELTAKO
LICHTSTURINGEN VOOR ALLE TOEPASSINGEN, VAN LED-, TUNABLE 
WHITE- EN RGB-DIMMERS TOT EN MET STUURELEMENTEN



2

INHOUDSTAFEL

Gateways voor EnOcean en reeks 14

DALI-gateway FDG14 3

Wireless DALI-gateway FDG71L-230V 4

1-kanaal LED-dimmer

1-kanaal DALI-LED-dimmer voor montage in een verlichtingstoestel of voor inbouw in een inbouwdoosje DL-1CH-8A-DC12+ 5

1-kanaal DALI-LED-dimmer voor montage in een vals plafond DL-1CH-16A-DC12+ 6

1-kanaal DALI-LED-dimmer voor DIN-railmontage DIN-EN 60715 TH35 DL-1CH-R16A-DC12+ 7

Tunable white dimmer

DALI-LED-dimmer 8 A tunable white voor montage in een verlichtingstoestel of voor inbouw in een inbouwdoosje DL-TW-2LT-8A-DC12+ 8

DALI-LED-dimmer 16 A tunable white voor montage in een vals plafond DL-TW-2LT-16A-DC12+ 9

DALI-LED-dimmer 16 A tunable white voor DIN-railmontage DIN-EN 60715 TH35 DL-TW-2LT-R16A-DC12+ 10

RGB-dimmer (DT8)

DALI-LED-dimmer 8 A RGB voor montage in een verlichtingstoestel of voor inbouw in een inbouwdoosje DL-RGB-8A-DC12+ 11

DALI-LED-dimmer 16 A RGB voor montage in een vals plafond DL-RGB-16A-DC12+ 12

DALI-LED-dimmer 16 A RGB voor DIN-railmontage DIN-EN 60715 TH35 DL-RGB-R16A-DC12+ 13

LED-meerkanaals dimmer (DT6) 

3-kanaals DALI-LED-dimmer voor montage in een verlichtingstoestel of voor inbouw in een inbouwdoosje DL-3CH-8A-DC12+ 14

3-kanaals DALI-LED-dimmer voor montage in een vals plafond DL-3CH-16A-DC12+ 15

3-kanaals DALI-LED-dimmer voor DIN-railmontage DIN-EN 60715 TH35 DL-3CH-R16A-DC12+ 16

4-kanaals DALI-LED-dimmer voor montage in een verlichtingstoestel of voor inbouw in een inbouwdoosje DL-4CH-8A-DC12+ 17

4-kanaals DALI-LED-dimmer voor montage in een vals plafond DL-4CH-16A-DC12+ 18

4-kanaals DALI-LED-dimmer voor DIN-railmontage DIN-EN 60715 TH35 DL-4CH-R16A-DC12+ 19

DT7 schakelactor DL-RM8A  20

DT7 schakelactor DL-RM16A-HS-WE 21

Fasedimmer met DALI-sturing (DT4) DL-PD-300W-RLC 22

Fasedimmer met DALI-sturing (DT4) DL-PD-300W-RLC-HS 23

Stuurelement

DALI-stuurelement voor het regelen van een circadiaans daglichtverloop DL-CTV 24

USB-interface en tools

DALI-USB-interface DL-USB mini 25

DALI-USB-interface voor DIN-railmontage DIN-EN 60715 TH35 DL-Flash-USB 25

Software DALI-Cockpit en DALI-Monitor 26

Technische gegevens 27

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW



3

GATEWAYS VOOR ENOCEAN EN REEKS 14

Voorstelling is de 
fabrieksinstelling.

Functie draaischakelaars

FDG14
DALI-gateway, bidirectioneel. Slechts 1 Watt stand-by verlies.

Modulair toestel voor montage op Din-rail DIN-EN 60715 TH35.
2 modules = 36 mm breed, 58 mm diep.
Aansluiting aan de Eltako RS485-bus. De onderlinge doorverbinding van de bus gebeurt met de 

bruggetjes. Functioneert in verbinding met een FAM14.

Voedingsspanning 230 V aan de klemmen N en L.
De klemmen DALI +/- leveren 16 V DC/130 mA. Dit laat toe om tot 64 stuks DALI-toestellen aan te sluiten.
Met de Gateway FDG14 worden via de FAM14 de DALI-toestellen aangestuurd met EnOcean zenddrukknoppen.
Vanaf productieweek 14/16: de groepen 0-15 kunnen aangestuurd worden en het broadcast bevel kan 
verstuurd worden. Daarnaast kunnen de DALI-sferen 0-15 opgeroepen worden.
DALI-installaties, die volledig gestuurd worden met de FDG14, moeten geconfi gureerd worden in groepen 0-15.
De FDG14 slaat intern de dimwaarden op voor elk van de groepen 0-15 en geeft deze waarde als feedback. 
Dezelfde feedback telegrammen worden gegenereerd als bij  de FUD14.
De FDG14 neemt 16 toesteladressen in van de serie 14 toestellen. De terugmeldingen van de toesteladres-
sen komen overeen met de dimwaarden van de DALI-groepen 0-15, en dat in stij gende volgorde. Met de 
PCT14 is het mogelij k om de terugmeldingstelegrammen individueel per groep van dimwaarde telegram-
men (%) om te vormen naar drukknop telegrammen (aan/uit). Daardoor kan men met de terugmeldingste-
legrammen actoren van de reeks 14 aansturen.
De FDG14 vervult de functie van de DALI-Master en de DALI-voedingsspanning.
Via de draaischakelaar kunnen enkel de drukknoppen van groepen 0-8 en de DALI-sferen 0-9 ingeleerd wor-
den. De stuurtelegrammen voor de groepen 9-15 en de sferen 10-15 zij n alleen mogelij k met de PCT14.
Vanaf productieweek 30/19 kan de FDG14 als 1-kanaalstoestel 'FDG-Broadcoast' gebruikt worden, dit wordt 
vastgelegd bij  het toekennen van de toesteladressen.
Opgelet: de draadloze zenddrukknoppen moeten, bij  het manueel inleren in de FDG14, steeds met een 

dubbele klik ingeleerd worden. Bij  CLR volstaat een enkele klik.

Een richtingsdrukknop of een universele drukknop met een identieke ID en met een identieke toets kunnen niet 
meermaals ingeleerd worden in verschillende groepen. De laatst geselecteerde groep is steeds van toepassing. 
Een drukknop kan dus ofwel slechts een groep schakelen ofwel met Broadcast alle groepen schakelen.
Per groep kan ook een FBH ingeleerd worden. Bij  manueel inleren werkt deze steeds helderheidsafhankelij k. 
Met de PCT14 kan men ook een helderheidsdrempel instellen. De tij dsvertraging voor het uitschakelen bij  niet 
beweging kan gezamenlij k ingesteld worden in minuten (1…60) voor de FBH toestellen voor al de groepen. De 
default instelling is 3 minuten.

FDG14 DALI-gateway EAN 4010312316085
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GATEWAYS VOOR ENOCEAN REEKS 14

FDG71L-230V
Wireless DALI-gateway, bidirectioneel. 2 Watt stand-by verlies.

Voor montage in valse plafonds en verlichtingstoestellen.
252 mm lang, 46 mm breed en 31 mm dik. Met kabel trekontlasting.
Voedingsspanning 230 V aan de klemmen N en L.
De klemmen DALI +/- leveren 16 V DC/130 mA. Dit laat toe om tot 64 stuks DALI-toestellen aan te sluiten. 
Met de Gateway FDG71L worden de DALI-toestellen aangestuurd met EnOcean zenddrukknoppen.
De groepen 0-15 kunnen aangestuurd worden en ook het Broadcast bevel kan verstuurd worden. 
Daarnaast kunnen de DALI-sferen 0-15 opgeroepen worden.
DALI-installaties, die volledig gestuurd worden met de FDG71L, moeten geconfi gureerd worden in groepen 0-15.
De FDG71L slaat intern de dimwaarde op voor elk van de groepen 0-15 en geeft deze waarde als feedback. 
Dezelfde feedback telegrammen worden gegenereerd als bij  de FUD71.
De terugmeldingen van de toesteladressen komen overeen met de dimwaarden van de DALI-groepen 0-15, 
en dat in stij gende volgorde.
Met de PCT14 is het mogelij k om de terugmeldingstelegrammen individueel per groep van dimwaardete-
legrammen (%) om te vormen naar drukknoptelegrammen (aan/uit). Daardoor kan men met de terugmel-
dingstelegrammen actoren aansturen.
De FDG71L vervult de functie van de DALI-Master en de DALI-voedingsspanning.
Opgelet: de draadloze zenddrukknoppen moeten, bij  het manueel inleren in de FDG14, steeds met een 

dubbele klik ingeleerd worden. Bij  CLR volstaat een enkele klik.

Een richtingsdrukknop of een universele drukknop met een identieke ID en met een identieke toets kan niet 
meermaals ingeleerd worden in verschillende groepen. De laatst geselecteerde groep is steeds van toepas-
sing. Een drukknop kan dus ofwel slechts één groep schakelen ofwel met Broadcast alle groepen schakelen.
Per groep kan ook een FBH ingeleerd worden. Bij  manueel inleren werkt deze steeds onafhankelij k van de 
helderheid. Met de PCT14 kan men ook een helderheidsdrempel instellen.
De tij dsvertraging voor het uitschakelen bij  niet beweging kan gezamenlij k ingesteld worden in minuten 
(1…60) voor de FBH toestellen voor al de groepen. De defaultinstelling is 3 minuten.

FDG71L-230V Wireless DALI-gateway EAN 4010312317556

Voorstelling is de 
fabrieksinstelling.

Functie draaischakelaars

Met de PC-Tool PCT14 en de datatrans-
mitter DAT71 kan men andere insteling-
en maken en actoren configureren.
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1-KANAAL LED-DIMMER

DL-1CH-8A-DC12+
1-kanaal DALI-LED-dimmer voor montage in een verlichtingstoestel of voor inbouw in een 

inbouwdoosje. 59 × 33 × 15 mm. Beschermingsgraad IP20. Slechts 0,12 Watt stand-by verlies.

Geschikt voor het aansturen van constante spanning LED-modules (CV) met een voedingsspanning van 
12 V tot 48 V. Sw&Dim of SwitchDim2: mogelij kheid om de helderheid aan te sturen zonder DALI dankzij  1 
of 2 drukknopingangen, alternatief is een directe aansturing met een bewegingsmelder voor verlichting in 
gangen.
Dimbereik 0.1%-100%. Omschakelbare PWM-frequentie (122 Hz/244 Hz/488 Hz/976 Hz). Voedingsspanning 
van 12 V tot 48 V DC.
Max. aansluitstroom 8 A.
Hoog rendement. Confi guratie via PC-software DALI-Cockpit en DALI-USB-interface.
Werkingsprincipe:

Het uitgangskanaal wordt aangestuurd via een DALI-adres (device type 6). De bediening kan eventueel via 
één (Sw1Dim) of twee drukknopingangen (SwitchDim2) gebeuren:
SwD1,Sw&Dim: helderheid. Kort duwen: aan/uit. Lang duwen: dimmen.
SwD2: scenarioschakelaar (kort drukken).
Wordt de SwD1-ingang 2 minuten lang bekrachtigd, dan wordt er omgeschakeld naar de modus 'gangen-
functie'.Dit werkingsprincipe blij ft actief tot men de voedingsspanning wegneemt (na PowerUp: werking 
via SwD1/SwD2).
Gangenfunctie:

Modus met geïntegreerde trappenlichtfunctie (bij voorbeeld: voor een eenvoudige aansturing via het 
relaiscontact van één of meerdere bewegingsmelders). Bij  de bediening van de ingang wordt er ingescha-
keld op de maximumwaarde. Na het wegvallen van het ingangssignaal blij ft de helderheid op deze waarde 
staan tot de vertragingstij d beëindigd is en vervolgens daalt tot de tussenwaarde.
Na afl oop van de vertragingstij d van de tussenwaarde daalt de helderheid terug naar de basiswaarde. 
Indien men de ingang opnieuw bekrachtigt, dan start de cyclus opnieuw van vooraf aan.
De 1-kanaal LED-dimmer kan geconfi gureerd worden met de DALI-Cockpit software. Er kunnen zowel 
groepen vastgelegd worden alsook sfeerwaarden en DALI-parameters geconfi gureerd worden (de aange-
duide parameters komen overeen met de fabrieksinstelling).
Fabrieksinstelling:

Als het toestel voor het eerst wordt geadresseerd, kan het aangestuurd worden via de groepsadressen 
GO. Deze vooraf ingestelde groepstoewij zing wordt bij  het adresseren gewist, daarna kan een willekeu-
rige groepstoewij zing gemaakt worden in de DALI-Cockpit. Door het versturen van een DALI-resetbevel 
worden de standaard DALI-waarden opnieuw vastgelegd.

DL-1CH-8A-DC12+ 1-kanaal DALI-LED-dimmer 8 A EAN 4010312321515
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1-KANAAL LED-DIMMER

DL-1CH-16A-DC12+
1-kanaal DALI-LED-dimmer voor montage in een vals plafond. 120 × 30 × 22 mm. 

Beschermingsgraad IP20. Slechts 0,12 Watt stand-by verlies.

Geschikt voor het aansturen van constante spanning LED-modules (CV) met een voedingsspanning van 
12 V tot 48 V. Sw&Dim of SwitchDim2: mogelij kheid om de helderheid aan te sturen zonder DALI dankzij  1 
of 2 drukknopingangen, alternatief is een directe aansturing met een bewegingsmelder voor verlichting in 
gangen.
Dimbereik 0.1%-100%. Omschakelbare PWM-frequentie (122 Hz/244 Hz/488 Hz/976 Hz). 
Voedingsspanning van 12 V tot 48 V DC.
Max. aansluitstroom 16 A.
Hoog rendement. Confi guratie via PC-software DALI-Cockpit en DALI-USB-interface.
Werkingsprincipe:

Het uitgangskanaal wordt aangestuurd via een DALI-adres (device type 6). De bediening kan eventueel via 
één (Sw1Dim) of twee drukknopingangen (SwitchDim2) gebeuren: 
SwD1,Sw&Dim: helderheid. Kort duwen: aan/uit. Lang duwen: dimmen.
SwD2: scenarioschakelaar (kort drukken).
Wordt de SwD1-ingang 2 minuten lang bekrachtigd, dan wordt er omgeschakeld naar de modus 'gangen-
functie'.Dit werkingsprincipe blij ft actief tot men de voedingsspanning wegneemt (na PowerUp: werking 
via SwD1/SwD2).
Gangenfunctie:

Modus met geïntegreerde trappenlichtfunctie (bij voorbeeld: voor een eenvoudige aansturing via het 
relaiscontact van één of meerdere bewegingsmelders). Bij  de bediening van de ingang wordt er ingescha-
keld op de maximumwaarde. Na het wegvallen van het ingangssignaal blij ft de helderheid op deze waarde 
staan tot de vertragingstij d beëindigd is en vervolgens daalt tot de tussenwaarde. Na afl oop van de 
vertragingstij d van de tussenwaarde daalt de helderheid terug naar de basiswaarde. Indien men de ingang 
opnieuw bekrachtigt, dan start de cyclus opnieuw van vooraf aan.
De 1-kanaal LED-dimmer kan geconfi gureerd worden met de DALI-Cockpit software. Er kunnen zowel 
groepen vastgelegd worden alsook sfeerwaarden en DALI-parameters geconfi gureerd worden (de aange-
duide parameters komen overeen met de fabrieksinstelling).
Fabrieksinstelling:

Als het toestel voor het eerst wordt geadresseerd, kan het aangestuurd worden via de groepsadressen 
GO. Deze vooraf ingestelde groepstoewij zing wordt bij  het adresseren gewist, daarna kan een willekeu-
rige groepstoewij zing gemaakt worden in de DALI-Cockpit. Door het versturen van een DALI-resetbevel 
worden de standaard DALI-waarden opnieuw vastgelegd.

DL-1CH-16A-DC12+ 1-kanaal DALI-LED-dimmer 16 A EAN 4010312321522
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1-KANAAL LED-DIMMER

DL-1CH-R16A-DC12+
1-kanaal DALI-LED-dimmer voor DIN-railmontage DIN-EN 60715 TH35. 98 × 17,5 × 56 mm. 

Beschermingsgraad IP20. Slechts 0,12 Watt stand-by verlies.

Geschikt voor het aansturen van constante spanning LED-modules (CV) met een voedingsspanning van 
12 V tot 48 V. Sw&Dim of SwitchDim2: mogelij kheid om de helderheid aan te sturen zonder DALI dankzij  1 
of 2 drukknopingangen, alternatief is een directe aansturing met een bewegingsmelder voor verlichting in 
gangen.
Dimbereik 0.1%-100%. Omschakelbare PWM-frequentie (122 Hz/244 Hz/488 Hz/976 Hz). 
Voedingsspanning van 12 V tot 48 V DC.
Max. aansluitstroom 16 A.
Hoog rendement. Confi guratie via PC-software DALI-Cockpit en DALI-USB-interface.
Werkingsprincipe:

Het uitgangskanaal wordt aangestuurd via een DALI-adres (device type 6). De bediening kan eventueel via 
één (Sw1Dim) of twee drukknopingangen (SwitchDim2) gebeuren:
SwD1,Sw&Dim: helderheid. Kort duwen: aan/uit. Lang duwen: dimmen.
SwD2: scenarioschakelaar (kort drukken).
Wordt de SwD-ingang 2 minuten lang bekrachtigd, dan wordt er omgeschakeld naar de modus 'gangen-
functie'.Dit werkingsprincipe blij ft actief tot men de voedingsspanning wegneemt (na PowerUp: werking 
via SwD1/SwD2).
Gangenfunctie:

Modus met geïntegreerde trappenlichtfunctie (bij voorbeeld: voor een eenvoudige aansturing via het 
relaiscontact van één of meerdere bewegingsmelders). Bij  de bediening van de ingang wordt er ingescha-
keld op de maximumwaarde. Na het wegvallen van het ingangssignaal blij ft de helderheid op deze waarde 
staan tot de vertragingstij d beëindigd is en vervolgens daalt tot de tussenwaarde. Na afl oop van de 
vertragingstij d van de tussenwaarde daalt de helderheid terug naar de basiswaarde. Indien men de ingang 
opnieuw bekrachtigt, dan start de cyclus opnieuw van vooraf aan.
De 1-kanaal LED-dimmer kan geconfi gureerd worden met de DALI-Cockpit software. Er kunnen zowel 
groepen vastgelegd worden alsook sfeerwaarden en DALI-parameters geconfi gureerd worden (de aange-
duide parameters komen overeen met de fabrieksinstelling).
Fabrieksinstelling:

Als het toestel voor het eerst wordt geadresseerd, kan het aangestuurd worden via de groepsadressen 
GO. Deze vooraf ingestelde groepstoewij zing wordt bij  het adresseren gewist, daarna kan een willekeu-
rige groepstoewij zing gemaakt worden in de DALI-Cockpit. Door het versturen van een DALI-resetbevel 
worden de standaard DALI-waarden opnieuw vastgelegd.

DL-1CH-R16A-

DC12+

1-kanaal DALI-LED-dimmer 16 A EAN 4010312321584
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TUNABLE WHITE DIMMER

DL-TW-2LT-8A-DC12+
DALI-LED-dimmer voor onafhankelij ke sturing van helderheid en kleurtemperatuur. Voor montage 

in een verlichtingstoestel of voor inbouw in een inbouwdoosje. 59 × 33 × 15 mm. Beschermingsgraad 

IP20. Slechts 0,12 Watt stand-by verlies.

Geschikt voor het aansturen van constante spanning LED-modules (CV) met een voedingsspanning van 
12 V tot 48 V. DT8 werkwij ze: sturing van helderheid en kleurtemperatuur via een DALI-adres (Device Type 
8, Colour Type Tc).
Werkwij ze Balance&Dim: sturing via 2 DALI-adressen, één voor het aanpassen van de helderheid en één 
voor het aanpassen van de kanaalverdeling (bij voorbeeld kleurtemperatuur).
Werkwij ze Dim2Warm: één DALI-adres voor het dimmen terwij l tegelij kertij d de kleurtemperatuur gewij -
zigd wordt.
SwitchDim2: bediening via 2 drukknopingangen, maakt het mogelij k om de helderheid en kleurtempera-
tuur te sturen zonder DALI.
Dimbereik 0.1%-100%.
Omschakelbare PWM-frequentie (122 Hz/244 Hz/488 Hz/976 Hz).
Voedingsspanning afhankelij k van het type van 12 V tot 28 V DC of van 12 V tot 48 V DC (overeenkomend 
met de voedingsspanning van de LED-module).
Aansluitstroom 8 A. De maximale aansluitstroom kan naar wens verdeeld worden over de kanalen.
Hoog rendement. Confi guratie via PC-software DALI-Cockpit en DALI-USB-interface.
Werkingsprincipe:

Het toestel heeft verschillende bedrij fsmodi:
DT8 (fabrieksinstelling): in dit werkingsprincipe wordt een DALI-adres (Device Type8, Colour Type Tc) 
gebruikt voor het sturen van de helderheid en kleurtemperatuur. De bediening kan eventueel ook via twee 
drukknopingangen gebeuren (SwitchDim2):
SwD1: helderheid. Kort duwen: aan/uit. Lang duwen: dimmen.
SwD2: kleurtemperatuur.
Balance&Dim: de sturing gebeurt via 2 DALI-adressen (of SwitchDim2), waarbij  één adres voor het dim-
men en het andere adres voor het aanpassen van de kanaalverdeling (dat is bij voorbeeld tunable white of 
directe/indirecte lichtverdeling) gebruikt wordt.
Met de Balance&Dim-modus kan de kleurtemperatuur aangepast worden zonder de helderheid te beïn-
vloeden en vice versa. De aanpassing wordt uitgevoerd met DALI-standaardbevelen zoals DIM Up/Down 
en kan daarom uitgevoerd worden met alle gangbare sturingen en gateways (bij voorbeeld KNX). Deze 
aanstuurmogelij kheid biedt een alternatief voor de DT8-Tc-modus.
Kan worden bediend via DALI of SwitchDim2:
DALI-adres 1, SwD1: helderheid.
DALI-adres 2, SwD2: balance.
Dim2Warm: de twee uitgangskanalen worden aangestuurd via een DALI-adres of een SwD-ingang. De ka-
naalverdeling is permanent gekoppeld aan de dimwaarde. Hoe kleiner de dimwaarde des te warmer het licht.
DALI-adres 1, SwD1: Dim2Warm (master). Kort duwen: aan/uit. Lang duwen = dimmen.

DL-TW-2LT-8A-

DC12+

DALI-LED-dimmer 8 A tunable white EAN 4010312321461
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TUNABLE WHITE DIMMER

DL-TW-2LT-16A-DC12+
DALI-LED-dimmer voor onafhankelij ke sturing van helderheid en kleurtemperatuur. Voor montage 

in een vals plafond. 120 × 30 × 22 mm. Beschermingsgraad IP20. Slechts 0,12 Watt stand-by verlies.

Geschikt voor het aansturen van constante spanning LED-modules (CV) met een voedingsspanning van 
12 V tot 48 V. DT8 werkwij ze: sturing van helderheid en kleurtemperatuur via een DALI-adres (Device Type 
8, Colour Type Tc).
Werkwij ze Balance&Dim: sturing via 2 DALI-adressen, één voor het aanpassen van de helderheid en één 
voor het aanpassen van de kanaalverdeling (bij voorbeeld kleurtemperatuur).
Werkwij ze Dim2Warm: één DALI-adres voor het dimmen terwij l tegelij kertij d de kleurtemperatuur gewij -
zigd wordt.
SwitchDim2: bediening via 2 drukknopingangen, maakt het mogelij k om de helderheid en kleurtempera-
tuur te sturen zonder DALI.
Dimbereik 0.1%-100%.
Omschakelbare PWM-frequentie (122 Hz/244 Hz/488 Hz/976 Hz).
Voedingsspanning afhankelij k van het type van 12 V tot 28 V DC of van 12 V tot 48 V DC (overeenkomend 
met de voedingsspanning van de LED-module).
Aansluitstroom 16 A. De maximale aansluitstroom kan naar wens verdeeld worden over de kanalen.
Hoog rendement. Confi guratie via PC-software DALI-Cockpit en DALI-USB-interface.
Werkingsprincipe:

Het toestel heeft verschillende bedrij fsmodi:
DT8 (fabrieksinstelling): in dit werkingsprincipe wordt een DALI-adres (Device Type8, Colour Type Tc) 
gebruikt voor het sturen van de helderheid en kleurtemperatuur. De bediening kan eventueel ook via twee 
drukknopingangen gebeuren (SwitchDim2).
SwD1: helderheid. Kort duwen: aan/uit. Lang duwen: dimmen.
SwD2: kleurtemperatuur.
Balance&Dim: de sturing gebeurt via 2 DALI-adressen (of SwitchDim2), waarbij  één adres voor het dim-
men en het andere adres voor het aanpassen van de kanaalverdeling (dat is bij voorbeeld tunable white of 
directe/indirecte lichtverdeling) gebruikt wordt.
Met de Balance&Dim-modus kan de kleurtemperatuur aangepast worden zonder de helderheid te beïn-
vloeden en vice versa. De aanpassing wordt uitgevoerd met DALI-standaardbevelen zoals DIM Up/Down 
en kan daarom uitgevoerd worden met alle gangbare sturingen en gateways (bij voorbeeld KNX). Deze 
aanstuurmogelij kheid biedt een alternatief voor de DT8-Tc-modus.
Kan worden bediend via DALI of SwitchDim2:
DALI-adres 1, SwD1: helderheid.
DALI-adres 2, SwD2: balance.
Dim2Warm: de twee uitgangskanalen worden aangestuurd via een DALI-adres of een SwD-ingang. De ka-
naalverdeling is permanent gekoppeld aan de dimwaarde. Hoe kleiner de dimwaarde des te warmer het licht.
DALI-adres 1, SwD1: Dim2Warm (master). Kort duwen: aan/uit. Lang duwen = dimmen.

DL-TW-2LT-16A-

DC12+

DALI-LED-dimmer 16 A tunable white EAN 4010312321478
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TUNABLE WHITE DIMMER

DL-TW-2LT-R16A-DC12+
DALI-LED-dimmer voor onafhankelij ke sturing van helderheid en kleurtemperatuur. 

Voor DIN-railmontage DIN-EN 60715 TH35. 98 × 17,5 × 56 mm. Beschermingsgraad IP20. 

Slechts 0,12 Watt stand-by verlies.

Toestel met 2 DALI-tunable white dimmers. 
Geschikt voor het aansturen van constante spanning LED-modules van 12 V tot 48 V. 
2 DALI-adressen (Device Type 8, Colour Type Tc).
Elk DT8-Tc-adres laat een onafhankelij ke regeling toe van de helderheid en de kleurtemperatuur.
Dimbereik 1%-100%. 
PWM-frequentie 488 Hz.
Voedingsspanning van 12 V tot 48 V DC. 
Aansluitstroom 16 A. De maximale aansluitstroom kan naar wens verdeeld worden over de kanalen.
Hoog rendement > 98%. 
Confi guratie via PC-software DALI-Cockpit en DALI-USB-interface.
Instellingen:

Het toestel bevat 2 tunable white dimmers. Voor het aansturen van elk wordt een DALI-adres gebruikt. 
Deze adressen ondersteunen DT8-bevelen (Coulour-Type Tc), waardoor de helderheid en kleurtempera-
tuur onafhankelij k van elkaar kunnen worden geregeld.

DL-TW-2LT-R16A-

DC12+

DALI-LED-dimmer 16 A tunable white EAN 4010312321485
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RGB-DIMMER (DT8)

DL-RGB-8A-DC12+
DALI-LED-dimmer met RGB-kleursturing voor montage in een verlichtingstoestel of voor inbouw in 

een inbouwdoosje. 59 × 33 × 15 mm. Beschermingsgraad IP20. Slechts 0,12 Watt stand-by verlies.

Geschikt voor het aansturen van constante spanning LED-modules (CV) met een voedingsspanning van 
12 V tot 48 V. DT8 werkwij ze: een DALI-adres voor het aansturen van de helderheid en kleur (DALI DT8, 
Type RGBWAF).
Werkwij ze Colour&Dim: aansturing via 2 DALI-adressen, één voor het aanpassen van de helderheid en één 
voor het aanpassen van de kleur.
SwitchDim2: bediening via 2 schakelingangen, maakt het mogelij k om de helderheid en kleur te sturen 
zonder DALI.
Dimbereik 0.1%-100%.
Omschakelbare PWM-frequentie (122 Hz/244 Hz/488 Hz/976 Hz).
Voedingsspanning van 12 V tot 48 V DC (overeenkomend met de voedingsspanning van de LED-module).
Aansluitstroom 8 A. De maximale aansluitstroom kan naar wens verdeeld worden over de kanalen.
Gering stand-by verlies.
Hoog rendement.
Confi guratie via PC-software DALI-Cockpit en DALI-USB-interface.
Werkingsprincipe:

Het toestel heeft verschillende bedrij fsmodi:
DT8 (fabrieksinstelling): in dit werkingsprincipe wordt één DALI-adres (Device Type8) gebruikt voor het sturen 
van de helderheid en kleur. De bediening kan eventueel ook via twee drukknopingangen gebeuren (SwitchDim2):
SwD1: helderheid. Kort duwen: aan/uit. Lang duwen: dimmen.
SwD2: kleur.
Colour&Dim: deze werkwij ze dient voor het aansturen van RGB-verlichting. De sturing gebeurt via 2 DALI-
adressen, waarbij  met één adres de helderheid beïnvloed wordt en met het andere adres de kleur.
Met de Colour&Dim-modus kan de kleur aangepast worden zonder de helderheid te beïnvloeden en vice 
versa. De aanpassing wordt uitgevoerd met DALI-standaardbevelen zoals DIM Up/Down en kan daarom 
uitgevoerd worden met alle gangbare sturingen en gateways (bij voorbeeld KNX). Deze aanstuurmogelij k-
heid biedt een alternatief voor de DT8-RGBWAF-modus.
Kan worden bediend via DALI of SwitchDim2: DALI-adres 1, SwD1: helderheid. DALI-adres 2, SwD2: kleur.

DL-RGB-8A-DC12+ DALI-LED-dimmer 8 A RGB EAN 4010312321492
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RGB-DIMMER (DT8)

DL-RGB-16A-DC12+
DALI-LED-dimmer met RGB-kleursturing voor montage in een vals plafond. 120 × 30 × 22 mm. 

Beschermingsgraad IP20. Slechts 0,12 Watt stand-by verlies.

Geschikt voor het aansturen van constante spanning LED-modules (CV) met een voedingsspanning van 
12 V tot 48 V. DT8 werkwij ze: een DALI-adres voor het aansturen van de helderheid en kleur (DALI DT8, 
Type RGBWAF).
Werkwij ze Colour&Dim: aansturing via 2 DALI-adressen, één voor het aanpassen van de helderheid en één 
voor het aanpassen van de kleur.
SwitchDim2: bediening via 2 schakelingangen, maakt het mogelij k om de helderheid en kleur te sturen 
zonder DALI.
Dimbereik 0.1%-100%. 
Omschakelbare PWM-frequentie (122 Hz/244 Hz/488 Hz/976 Hz).
Voedingsspanning 12 V tot 48 V DC (overeenkomend met de voedingsspanning van de LED-module).
Aansluitstroom 16 A. De maximale aansluitstroom kan naar wens verdeeld worden over de kanalen. 
Gering stand-by verlies.
Hoog rendement. 
Confi guratie via PC-software DALI-Cockpit en DALI-USB-interface.
Werkingsprincipe:

Het toestel heeft verschillende bedrij fsmodi:
DT8 (fabrieksinstelling): in dit werkingsprincipe wordt een DALI-adres (Device Type8) gebruikt voor het 
sturen van de helderheid en kleur. De bediening kan eventueel ook via twee drukknopingangen gebeuren 
(SwitchDim2):
SwD1: helderheid. Kort duwen: aan/uit. Lang duwen: dimmen.
SwD2: kleur.
Colour&Dim: deze werkwij ze dient voor het aansturen van RGB-verlichting. De sturing gebeurt via 2 DALI-
adressen, waarbij  met één adres de helderheid beïnvloed wordt en met het andere adres de kleur.
Met de Colour&Dim modus kan de kleur aangepast worden zonder de helderheid te beïnvloeden en vice 
versa. De aanpassing wordt uitgevoerd met DALI-standaardbevelen zoals DIM Up/Down en kan daarom 
uitgevoerd worden met alle gangbare sturingen en gateways (bij voorbeeld KNX). Deze aanstuurmogelij k-
heid biedt een alternatief voor de DT8-RGBWAF-modus.
Kan worden bediend via DALI of SwitchDim2: DALI-adres 1, SwD1: helderheid. DALI-adres 2, SwD2: kleur.

DL-RGB-16A-DC12+ DALI-LED-dimmer 16 A RGB EAN 4010312321508
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RGB-DIMMER (DT8)

DL-RGB-R16A-DC12+
DALI-LED-dimmer met RGB-kleursturing voor DIN-railmontage DIN-EN 60715 TH35. 

98 × 17,5 × 56 mm. Beschermingsgraad IP20. Slechts 0,12 Watt stand-by verlies.

Geschikt voor het aansturen van constante spanning LED-modules (CV) met een voedingsspanning van 
12 V tot 48 V. DT8 werkwij ze: een DALI-adres voor het aansturen van de helderheid en kleur (DALI DT8, 
Type RGBWAF).
Werkwij ze Colour&Dim: aansturing via 2 DALI-adressen, één voor het aanpassen van de helderheid en één 
voor het aanpassen van de kleur.
SwitchDim2: bediening via 2 schakelingangen, maakt het mogelij k om de helderheid en kleur te sturen 
zonder DALI.
Dimbereik 0.1%-100%. 
Omschakelbare PWM-frequentie (122 Hz/244 Hz/488 Hz/976 Hz).
Voedingsspanning van 12 V tot 48 V DC (overeenkomend met de voedingsspanning van de LED-module).
Aansluitstroom 16 A. De maximale aansluitstroom kan naar wens verdeeld worden over de kanalen. 
Gering stand-by verlies.
Hoog rendement. 
Confi guratie via PC-software DALI-Cockpit en DALI-USB-interface.
Werkingsprincipe:

Het toestel heeft verschillende bedrij fsmodi:
DT8 (fabrieksinstelling): in dit werkingsprincipe wordt een DALI-adres (Device Type8) gebruikt voor het 
sturen van de helderheid en kleur. De bediening kan eventueel ook via twee drukknopingangen gebeuren 
(SwitchDim2):
SwD1: helderheid. Kort duwen: aan/uit. Lang duwen: dimmen.
SwD2: kleur.
Colour&Dim: Deze werkwij ze dient voor het aansturen van RGB-verlichting. De sturing gebeurt via 2 DALI-
adressen, waarbij  met één adres de helderheid beïnvloed wordt en met het andere adres de kleur.
Met de Colour&Dim modus kan de kleur aangepast worden zonder de helderheid te beïnvloeden en vice 
versa. De aanpassing wordt uitgevoerd met DALI-standaardbevelen zoals DIM Up/Down en kan daarom 
uitgevoerd worden met alle gangbare sturingen en gateways (bij voorbeeld KNX). Deze aanstuurmogelij k-
heid biedt een alternatief voor de DT8-RGBWAF-modus.
Kan worden bediend via DALI of SwitchDim2: DALI-adres 1, SwD1: helderheid. DALI-adres 2, SwD2: kleur.

DL-RGB-R16A-

DC12+

DALI-LED-dimmer 16 A RGB EAN 4010312321591
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LED-MEERKANAALS DIMMER (DT6)

DL-3CH-8A-DC12+
3-kanaals DALI-LED-dimmer voor montage in een verlichtingstoestel of voor inbouw in een 

inbouwdoosje. 59 × 33 × 15 mm. Beschermingsgraad IP20. Slechts 0,12 Watt stand-by verlies.

Geschikt voor het aansturen van constante spanning LED-modules (CV) met een voedingsspanning van 
12 V tot 48 V. Werkwij ze DT6: afzonderlij ke aansturing per kanaal via 3 DALI-adressen.
Werkwij ze Colour&Dim: aansturing via 2 DALI-adressen, één voor het aanpassen van de helderheid en één 
voor het aanpassen van de kleur.
SwitchDim2: bediening via 2 schakelingangen, maakt het mogelij k om de helderheid en kleur te sturen 
zonder DALI.
Dimbereik 0.1%-100%. 
Omschakelbare PWM-frequentie (122 Hz/244 Hz/488 Hz/976 Hz). Voedingsspanning van 12 V tot 48 V DC 
(overeenkomend met de voedingsspanning van de LED-module). 
Aansluitstroom 8 A. De maximale aansluitstroom kan naar wens verdeeld worden over de kanalen. 
Hoog rendement. 
Confi guratie via PC-software DALI-Cockpit en DALI-USB-interface.
Werkingsprincipe:

Het toestel heeft verschillende bedrij fsmodi:
DT6 (fabrieksinstelling): in dit werkingsprincipe wordt ieder kanaal via een afzonderlij k DALI-adres (Device 
Type6) gestuurd. De bediening kan eventueel ook via twee drukknopingangen gebeuren (SwitchDim2):
SwD1: helderheid. Kort duwen: aan/uit. Lang duwen: dimmen.
SwD2: scenarioschakelaar (kort drukken).
Colour&Dim: deze werkwij ze dient voor het aansturen van RGB-verlichting. De sturing gebeurt via 2 DALI-
adressen, waarbij  met één adres de helderheid beïnvloed wordt en met het andere adres de kanaalverde-
ling (bij voorbeeld de kleur).
Met de Colour&Dim-modus kan de kleur aangepast worden zonder de helderheid te beïnvloeden en vice 
versa. De aanpassing wordt uitgevoerd met DALI-standaardbevelen zoals DIM Up/Down en kan daarom 
uitgevoerd worden met alle gangbare sturingen en gateways (bij voorbeeld KNX). Deze aanstuurmogelij k-
heid biedt een alternatief voor de DT8-RGBWAF-modus.
Kan worden bediend via DALI of SwitchDim2: DALI-adres 1, SwD1: helderheid. DALI-adres 2, SwD2: kleur.

DL-3CH-8A-DC12+ 3-kanaals DALI-LED-dimmer 8 A EAN 4010312321546
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LED-MEERKANAALS DIMMER (DT6)

DL-3CH-16A-DC12+
3-kanaals DALI-LED-dimmer voor montage in een vals plafond. 120 × 30 × 22 mm. 

Beschermingsgraad IP20. Slechts 0,12 Watt stand-by verlies.

Geschikt voor het aansturen van constante spanning LED-modules (CV) met een voedingsspanning van 
12 V tot 48 V. Werkwij ze DT6: afzonderlij ke aansturing per kanaal via 3 DALI-adressen.
Werkwij ze Colour&Dim: aansturing via 2 DALI-adressen, één voor het aanpassen van de helderheid en één 
voor het aanpassen van de kleur.
SwitchDim2: Bediening via 2 schakelingangen, maakt het mogelij k om de helderheid en kleur te sturen 
zonder DALI. 
Dimbereik 0.1%-100%. 
Omschakelbare PWM-frequentie (122 Hz/244 Hz/488 Hz/976 Hz). Voedingsspanning van 12 V tot 48 V DC 
(overeenkomend met de voedingsspanning van de LED-module). 
Aansluitstroom 16 A. De maximale aansluitstroom kan naar wens verdeeld worden over de kanalen.
Hoog rendement. 
Confi guratie via PC-software DALI-Cockpit en DALI-USB-interface.
Werkingsprincipe:

Het toestel heeft verschillende bedrij fsmodi:
DT6 (fabrieksinstelling): in dit werkingsprincipe wordt ieder kanaal via een afzonderlij k DALI-adres (Device 
Type6) gestuurd. De bediening kan eventueel ook via twee drukknopingangen gebeuren (SwitchDim2):
SwD1: helderheid. Kort duwen: aan/uit. Lang duwen: dimmen.
SwD2: scenarioschakelaar (kort drukken).
Colour&Dim: Deze werkwij ze dient voor het aansturen van RGB-verlichting. De sturing gebeurt via 2 DALI-
adressen, waarbij  met één adres de helderheid beïnvloed wordt en met het andere adres de kanaalverde-
ling (bij voorbeeld de kleur).
Met de Colour&Dim modus kan de kleur aangepast worden zonder de helderheid te beïnvloeden en vice 
versa. De aanpassing wordt uitgevoerd met DALI-standaardbevelen zoals DIM Up/Down en kan daarom 
uitgevoerd worden met alle gangbare sturingen en gateways (bij voorbeeld KNX). Deze aanstuurmogelij k-
heid biedt een alternatief voor de DT8-RGBWAF-modus.
Kan worden bediend via DALI of SwitchDim2: DALI-adres 1, SwD1: helderheid. DALI-adres 2, SwD2: kleur.

DL-3CH-16A-DC12+ 3-kanaals DALI-LED-dimmer 16 A EAN 4010312321539
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LED-MEERKANAALS DIMMER (DT6)

DL-3CH-R16A-DC12+
3-kanaals DALI-LED-dimmer voor DIN-railmontage DIN-EN 60715 TH35. 98 × 17,5 × 56 mm. 

Beschermingsgraad IP20. Slechts 0,12 Watt stand-by verlies.

Geschikt voor het aansturen van constante spanning LED-modules (CV) met een voedingsspanning van 
12 V tot 48 V. Werkwij ze DT6: afzonderlij ke aansturing per kanaal via 3 DALI-adressen.
Werkwij ze Colour&Dim: aansturing via 2 DALI-adressen, één voor het aanpassen van de helderheid en één 
voor het aanpassen van de kleur.
SwitchDim2: Bediening via 2 schakelingangen, maakt het mogelij k om de helderheid en kleur te sturen 
zonder DALI. 
Dimbereik 0.1%-100%. 
Omschakelbare PWM-frequentie (122 Hz/244 Hz/488 Hz/976 Hz). Voedingsspanning van 12 V tot 48 V DC 
(overeenkomend met de voedingsspanning van de LED-module). 
Aansluitstroom 16 A. De maximale aansluitstroom kan naar wens verdeeld worden over de kanalen.
Hoog rendement. 
Confi guratie via PC-software DALI-Cockpit en DALI-USB-interface.
Werkingsprincipe:

Het toestel heeft verschillende bedrij fsmodi:
DT6 (fabrieksinstelling): in dit werkingsprincipe wordt ieder kanaal via een afzonderlij k DALI-adres (Device 
Type6) gestuurd. De bediening kan eventueel ook via twee drukknopingangen gebeuren (SwitchDim2):
SwD1: helderheid. Kort duwen: aan/uit. Lang duwen: dimmen.
SwD2: scenarioschakelaar (kort drukken).
Colour&Dim: Deze werkwij ze dient voor het aansturen van RGB-verlichting. De sturing gebeurt via 2 DALI-
adressen, waarbij  met één adres de helderheid beïnvloed wordt en met het andere adres de kanaalverde-
ling (bij voorbeeld de kleur).
Met de Colour&Dim modus kan de kleur aangepast worden zonder de helderheid te beïnvloeden en vice 
versa. De aanpassing wordt uitgevoerd met DALI-standaardbevelen zoals DIM Up/Down en kan daarom 
uitgevoerd worden met alle gangbare sturingen en gateways (bij voorbeeld KNX). Deze aanstuurmogelij k-
heid biedt een alternatief voor de DT8-RGBWAF-modus.
Kan worden bediend via DALI of SwitchDim2: DALI-adres 1, SwD1: helderheid. DALI-adres 2, SwD2: kleur.

DL-3CH-R16A-

DC12+

3-kanaals DALI-LED-dimmer 16 A EAN 4010312321607
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LED-MEERKANAALS DIMMER (DT6)

DL-4CH-8A-DC12+
4-kanaals DALI-LED-dimmer voor montage in een verlichtingstoestel of voor inbouw in een 

inbouwdoosje. 59 × 33 × 15 mm. Beschermingsgraad IP20. Slechts 0,12 Watt stand-by verlies.

Geschikt voor het aansturen van constante spanning LED-modules (CV) met een voedingsspanning van 
12 V tot 48 V. Werkwij ze DT6: afzonderlij ke aansturing per kanaal via 4 DALI-adressen. 
Werkwij ze Colour&Dim: aansturing via 2 DALI-adressen, één voor het aanpassen van de helderheid en één 
voor het aanpassen van de kleur.
SwitchDim2: Bediening via 2 schakelingangen, maakt het mogelij k om de helderheid en kleur te sturen 
zonder DALI. 
Dimbereik 0.1%-100%. 
Omschakelbare PWM-frequentie (122 Hz/244 Hz/488 Hz/976 Hz). 
Voedingsspanning van 12 V tot 48 V DC (overeenkomend met de voedingsspanning van de LED-module). 
Aansluitstroom 8 A. De maximale aansluitstroom kan naar wens verdeeld worden over de kanalen.
Hoog rendement. 
Confi guratie via PC-software DALI-Cockpit en DALI-USB-interface.
Werkingsprincipe:

Het toestel heeft verschillende bedrij fsmodi:
DT6 (fabrieksinstelling): in dit werkingsprincipe wordt ieder kanaal via een afzonderlij k DALI-adres (Device 
Type6) gestuurd. De bediening kan eventueel ook via twee drukknopingangen gebeuren (SwitchDim2):
SwD1: helderheid. Kort duwen: aan/uit. Lang duwen: dimmen.
SwD2: scenarioschakelaar (kort drukken).
Colour&Dim: Deze werkwij ze dient voor het aansturen van RGB-verlichting. De sturing gebeurt via 2 DALI-
adressen, waarbij  met één adres de helderheid beïnvloed wordt en met het andere adres de kanaalverde-
ling (bij voorbeeld de kleur).
Met de Colour&Dim modus kan de kleur aangepast worden zonder de helderheid te beïnvloeden en vice 
versa. De aanpassing wordt uitgevoerd met DALI-standaardbevelen zoals DIM Up/Down en kan daarom 
uitgevoerd worden met alle gangbare sturingen en gateways (bij voorbeeld KNX). Deze aanstuurmogelij k-
heid biedt een alternatief voor de DT8-RGBWAF-modus.
Kan worden bediend via DALI of SwitchDim2: DALI-adres 1, SwD1: helderheid. DALI-adres 2, SwD2: kleur.

DL-4CH-8A-DC12+ 4-kanaals DALI-LED-dimmer 8 A EAN 4010312321553
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LED-MEERKANAALS DIMMER (DT6)

DL-4CH-16A-DC12+
4-kanaals DALI-LED-dimmer voor montage in een vals plafond. 120 × 30 × 22 mm. 

Beschermingsgraad IP20. Slechts 0,12 Watt stand-by verlies.

Geschikt voor het aansturen van constante spanning LED-modules (CV) met een voedingsspanning van 
12 V tot 48 V. Werkwij ze DT6: afzonderlij ke aansturing per kanaal via 4 DALI-adressen. 
Werkwij ze Colour&Dim: aansturing via 2 DALI-adressen, één voor het aanpassen van de helderheid en één 
voor het aanpassen van de kleur.
SwitchDim2: Bediening via 2 schakelingangen, maakt het mogelij k om de helderheid en kleur te sturen 
zonder DALI. 
Dimbereik 0.1%-100%. 
Omschakelbare PWM-frequentie (122 Hz/244 Hz/488 Hz/976 Hz). 
Voedingsspanning van 12 V tot 48 V DC (overeenkomend met de voedingsspanning van de LED-module). 
Aansluitstroom 16 A. De maximale aansluitstroom kan naar wens verdeeld worden over de kanalen.
Hoog rendement. 
Confi guratie via PC-software DALI-Cockpit en DALI-USB-interface.
Werkingsprincipe:

Het toestel heeft verschillende bedrij fsmodi:
DT6 (fabrieksinstelling): in dit werkingsprincipe wordt ieder kanaal via een afzonderlij k DALI-adres (Device 
Type6) gestuurd. De bediening kan eventueel ook via twee drukknopingangen gebeuren (SwitchDim2):
SwD1: helderheid. Kort duwen: aan/uit. Lang duwen: dimmen.
SwD2: scenarioschakelaar (kort drukken).
Colour&Dim: Deze werkwij ze dient voor het aansturen van RGB-verlichting. De sturing gebeurt via 2 DALI-
adressen, waarbij  met één adres de helderheid beïnvloed wordt en met het andere adres de kanaalverde-
ling (bij voorbeeld de kleur).
Met de Colour&Dim modus kan de kleur aangepast worden zonder de helderheid te beïnvloeden en vice 
versa. De aanpassing wordt uitgevoerd met DALI-standaardbevelen zoals DIM Up/Down en kan daarom 
uitgevoerd worden met alle gangbare sturingen en gateways (bij voorbeeld KNX). Deze aanstuurmogelij k-
heid biedt een alternatief voor de DT8-RGBWAF-modus.
Kan worden bediend via DALI of SwitchDim2: DALI-adres 1, SwD1: helderheid. DALI-adres 2, SwD2: kleur.

DL-4CH-16A-DC12+ 4-kanaals DALI-LED-dimmer 16 A EAN 4010312321560
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LED-MEERKANAALS DIMMER (DT6)

DL-4CH-R16A-DC12+
4-kanaals DALI-LED-dimmer voor DIN-railmontage DIN-EN 60715 TH35. 98 × 17,5 × 56 mm. 

Beschermingsgraad IP20. Slechts 0,12 Watt stand-by verlies.

Geschikt voor het aansturen van constante spanning LED-modules (CV) met een voedingsspanning van 
12 V tot 48 V. Werkwij ze DT6: afzonderlij ke aansturing per kanaal via 4 DALI-adressen. 
Werkwij ze Colour&Dim: aansturing via 2 DALI-adressen, één voor het aanpassen van de helderheid en één 
voor het aanpassen van de kleur.
SwitchDim2: Bediening via 2 schakelingangen, maakt het mogelij k om de helderheid en kleur te sturen 
zonder DALI. 
Dimbereik 0.1%-100%. 
Omschakelbare PWM-frequentie (122 Hz/244 Hz/488 Hz/976 Hz). 
Voedingsspanning van 12 V tot 48 V DC (overeenkomend met de voedingsspanning van de LED-module). 
Aansluitstroom 16 A. De maximale aansluitstroom kan naar wens verdeeld worden over de kanalen.
Hoog rendement. 
Confi guratie via PC-software DALI-Cockpit en DALI-USB-interface.
Werkingsprincipe:

Het toestel heeft verschillende bedrij fsmodi:
DT6 (fabrieksinstelling): in dit werkingsprincipe wordt ieder kanaal via een afzonderlij k DALI-adres (Device 
Type6) gestuurd. De bediening kan eventueel ook via twee drukknopingangen gebeuren (SwitchDim2):
SwD1: helderheid. Kort duwen: aan/uit. Lang duwen: dimmen.
SwD2: scenarioschakelaar (kort drukken).
Colour&Dim: Deze werkwij ze dient voor het aansturen van RGB-verlichting. De sturing gebeurt via 2 DALI-
adressen, waarbij  met één adres de helderheid beïnvloed wordt en met het andere adres de kanaalverde-
ling (bij voorbeeld de kleur).
Met de Colour&Dim modus kan de kleur aangepast worden zonder de helderheid te beïnvloeden en vice 
versa. De aanpassing wordt uitgevoerd met DALI-standaardbevelen zoals DIM Up/Down en kan daarom 
uitgevoerd worden met alle gangbare sturingen en gateways (bij voorbeeld KNX). Deze aanstuurmogelij k-
heid biedt een alternatief voor de DT8-RGBWAF-modus.
Kan worden bediend via DALI of SwitchDim2: DALI-adres 1, SwD1: helderheid. DALI-adres 2, SwD2: kleur.

DL-4CH-R16A-

DC12+

4-kanaals DALI-LED-dimmer 16 A EAN 4010312321577
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DL-RM8A
Module voor het sturen van een relaiscontact via de DALI-bus (DT7) voor inbouw in een 

 verlichtingsarmatuur of in een inbouwdoosje. 59x33x15 mm. Beschermingsgraad IP20. 

Dali-stroomopname 2,7mA.

Compacte relaismodule voor directe aansturing van 230 V AC belastingen via DALI. Eenvoudige 
 integratie van belastingen zonder DALI-ingang in een DALI-circuit, de belastingen kunnen via 
 DALI-bevelen in- en uitgeschakeld worden. De functie van het toestel komt overeen met de standaard 
voor DALI Device Type 7 schakelfunctie (vanaf fi rmware 2.0). Instelbaar gedrag bij  Power-Up en bij  het 
wegvallen van de busvoeding.
De DALI-RM8 wordt gevoed via de DALI-bus, er is geen extra voeding nodig.
Inschakelen bij  nuldoorgang. De interface vertegenwoordigt een gebruiker op de bus en is overeen-
komstig geadresseerd.
Confi guratie via PC-software DALI-Cockpit.
DALI-functies en instructieset:

De DALI-RM8 biedt de mogelij kheid om belastingen te koppelen aan de DALI-bus en deze aansluitend in- 
en uit te schakelen.
De DALI-RM8 is een stuurapparaat voor niet dimbare belastingen, gebaseerd op de DALI-specifi caties 
IEC 62386-208(Device Type 7). In deze bedrij fsmodus worden de schakelkarakteristieken bepaald door het 
virtuele lampenvermogensniveau (VDAP) te vergelij ken met 4 schakeldrempels.
Het virtuele lampenvermogensniveau (VDAP) komt daarbij  overeen met de dimwaarde van een DALI-EVG 
en is onderhevig aan de overeenkomstige eigenschappen (begrenzing door MIN LEVEL en MAX LEVEL, 
dimsnelheid door Fadetime en Faderate).
Er zij n 2 schakeldrempels voor elke dimrichting, die gebruikt worden voor de vergelij king met het virtuele 
lampenvermogensniveau. Enkel de voor de actuele virtuele dimrichting geldende schakeldrempel wordt 
geëvalueerd.
Een drempel met de waarde 'MASK' is inactief en wordt niet ter vergelij king gebruikt.
In- en uitschakelvertragingen kunnen met fading gerealiseerd worden.
De DALI-RM8 wordt gevoed door de DALI-bus. Het gedrag van het relais, bij  uitval van de busvoeding, kan 
worden geconfi gureerd via SYSTEM FAILURE LEVEL (geen wij ziging, aan of uit, fabrieksinstelling: aan).
Het inschakelgedrag na het inschakelen van de busvoeding kan via PowerOnLevel ingesteld worden.

DT7 SCHAKELACTOR DL-RM8A

NIEUW

DL-RM8A DT7 schakelactor EAN 4010312324035
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DL-RM16A-HS-WE
Module voor het sturen van een relaiscontact via de DALI-bus (DT7) voor DIN-railmontage DIN-EN 

60715 TH35. 98x17,5x56 mm. Beschermingsgraad IP20. Dali-stroomopname 2,7mA.

Compacte relaismodule voor directe aansturing van 230 V AC belastingen via DALI. Eenvoudige 
 integratie van belastingen zonder DALI-ingang in een DALI-circuit, de belastingen kunnen via DALI-be-
velen in- en uitgeschakeld worden. De functie van het toestel komt overeen met de standaard voor 
DALI Device Type 7 schakelfunctie (vanaf fi rmware 2.0). Instelbaar gedrag bij  Power-Up en bij  het 
 wegvallen van de busvoeding.
De DALI-RM16 wordt gevoed via de DALI-bus, er is geen extra voeding nodig.
Inschakelen bij  nuldoorgang. Geïntegreerde inschakelstroombegrenzing, bij zonder geschikt voor 
 belastingen met zeer hoge inschakelstroom (>100A). De interface vertegenwoordigt een gebruiker op 
de bus en is overeenkomstig geadresseerd.
Confi guratie via PC-software DALI-Cockpit.
DALI-functies en instructieset:

De DALI-RM16 biedt de mogelij kheid om belastingen te koppelen aan de DALI-bus en deze aansluitend  in- 
en uit te schakelen.
De DALI-RM16 is een stuurapparaat voor niet dimbare belastingen, gebaseerd op de DALI-specifi caties IEC 
62386-208(Device Type 7). In deze bedrij fsmodus worden de schakelkarakteristieken bepaald door het 
 virtuele lampenvermogensniveau (VDAP) te vergelij ken met 4 schakeldrempels.
Het virtuele lampenvermogensniveau (VDAP) komt daarbij  overeen met de dimwaarde van een DALI-EVG 
en is onderhevig aan de overeenkomstige eigenschappen (begrenzing door MIN LEVEL en MAX LEVEL, 
dimsnelheid door Fadetime en Faderate).
Er zij n 2 schakeldrempels voor elke dimrichting, die gebruikt worden voor de vergelij king met het virtuele 
lampenvermogensniveau. Enkel de voor de actuele virtuele dimrichting geldende schakeldrempel wordt 
geëvalueerd.
Een drempel met de waarde 'MASK' is inactief en wordt niet ter vergelij king gebruikt.
In- en uitschakelvertragingen kunnen met fading gerealiseerd worden.
De DALI-RM16 wordt gevoed door de DALI-bus. Het gedrag van het relais, bij  uitval van de busvoeding, kan 
worden geconfi gureerd via SYSTEM FAILURE LEVEL (geen wij ziging, aan of uit, fabrieksinstelling: aan).
Het inschakelgedrag na het inschakelen van de busvoeding kan via PowerOnLevel ingesteld worden.

DT7 SCHAKELACTOR DL-RM16A-HS-WE

NIEUW

DL-RM16A-HS-WE DT7 schakelactor EAN 4010312324042
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DL-PD-300W-RLC
Fasedimmer met DALI-stuuringang voor montage in een vals plafond. 120x30x22 mm. 

Beschermingsgraad IP20. 

Geschikt voor het dimmen van 230 V-LED retrofi t verlichting via DALI. Omzetting van het DALI dimniveau 
in een spanning met faseafsnij ding of faseaansnij ding. Het minimale dimniveau (MIN LEVEL) is instelbaar 
via DALI. Extra bedrij fsmodus als schakelaar (conform DT7) vanaf fi rmware 3.5. Deze module komt over-
een met een deelnemer op de bus en kan zo geadresseerd worden. Dubbele aansluitklemmen voor het 
eenvoudig doorlussen van de DALI-bus.
Dimbereik 0.1%-100%. 
Voedingsspanning van 230 V AC. 
Uitgangsbelasting: 10-300 W.
Hoog rendement. Confi guratie via PC-software DALI-Cockpit. 
Werkingsprincipe:

De DALI-PD is een interface tussen klassieke dimtechnologie (fasedimming) en DALI volgens de 
norm voor DALI-voorschakelapparatuur (IEC 62386-102) en device type 4 toestellen (IEC 62386-205). 
De DALI-PD-interface zet het gewenste dimniveau om in een overeenkomend spanningssignaal 
met een faseaan- of faseafsnij ding. De universele dimmer werkt afhankelij k van de belasting als 
 faseafsnij dings- of faseaansnij dingsdimmer. De bedrij fsmodus kan via DALI opgevraagd worden (DT4).
De dimkarakteristiek is logaritmisch geschaald conform de DALI-standaard. De faseaan- of 
 faseafsnij ding sturing levert een aangesneden/afgesneden sinusspanning. De PHYSICAL MINLEVEL 
bedraagt 3%.
Vanaf de fi rmware versie 3.5 beschikt de DALI-PD over een bij komende bedrij fsmodus. Men kan 
van bedrij fsmodus DT4 (fasedimming) omschakelen naar bedrij fsmodus DT7 (schakelaar). In deze 
 bedrij fsmodus gedraagt de DALI-PD zich als een schakelaar. Het gedrag in deze bedrij fsmodus komt 
overeen met de DALI-norm voor DT7 toestellen (IEC 62386-208).
In deze bedrij fsmodus worden de schakelkarakteristieken bepaald door het virtuele lampenvermogens-
niveau (VDAP) te vergelij ken met 4 schakeldrempels.
Het virtuele lampenvermogensniveau (VDAP) komt daarbij  overeen met de dimwaarde van een 
DALI-EVG en is onderhevig aan de overeenkomstige eigenschappen (begrenzing door MIN LEVEL en 
MAX LEVEL, dimsnelheid door Fadetime en Faderate).
Er zij n 2 schakeldrempels voor elke dimrichting, die gebruikt worden voor de vergelij king met het 
 virtuele lampenvermogensniveau:
Een drempel met de waarde ‘MASK’ is inactief en wordt niet ter vergelij king gebruikt.
In- en uitschakelvertragingen kunnen met fading gerealiseerd worden.
Het apparaat wordt gevoed door de DALI-bus, daarom wordt het SYSTEM FAILURE LEVEL slechts 
 gedeeltelij k ondersteund.
Bij  actuele apparaten (herkenbaar aan fi rmware >4.0) kan men kiezen tussen 0%, 100% en MASK, bij  
oudere apparaten is de SYSTEM FAILURE LEVEL vast – bij  de 25 W variante is output 100% en bij  de 
300W 0%.

FASEDIMMER MET DALI-STUURINGANG (DT4) DL-PD-300W-RLC

NIEUW

DL-PD-300W-RLC Fasedimmer met DALI-sturing (DT4) EAN 4010312324028
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DL-PD-300W-RLC-HS
Fasedimmer met DALI-stuuringang voor DIN-railmontage DIN-EN 60715 TH35. 98x 17,5x56 mm. 

 Beschermingsgraad IP20.

Geschikt voor het dimmen van 230 V-LED retrofi t verlichting via DALI. Omzetting van het DALI dimniveau 
in een spanning met faseafsnij ding of faseaansnij ding. Het minimale dimniveau (MIN LEVEL) is instelbaar 
via DALI. Extra bedrij fsmodus als schakelaar (conform DT7) vanaf fi rmware 3.5. Deze module komt over-
een met een deelnemer op de bus en kan zo geadresseerd worden. Dubbele aansluitklemmen voor het 
eenvoudig doorlussen van de DALI-bus.
Dimbereik 0.1%-100%. 
Voedingsspanning van 230 V AC. 
Uitgangsbelasting: 10-300 W.
Hoog rendement. Confi guratie via PC-software DALI-Cockpit. 
Werkingsprincipe:

De DALI-PD is een interface tussen klassieke dimtechnologie (fasedimming) en DALI volgens de 
norm voor DALI-voorschakelapparatuur (IEC 62386-102) en device type 4 toestellen (IEC 62386-205). 
De DALI-PD-interface zet het gewenste dimniveau om in een overeenkomend spanningssignaal met 
een faseaan- of faseafsnij ding. De universele dimmer werkt afhankelij k van de belasting als faseafsnij -
dings- of faseaansnij dingsdimmer. De bedrij fsmodus kan via DALI opgevraagd worden (DT4).
De dimkarakteristiek is logaritmisch geschaald conform de DALI-standaard. De faseaan- of faseafsnij -
ding sturing levert een aangesneden/afgesneden sinusspanning. De PHYSICAL MINLEVEL bedraagt 3%.
Vanaf de fi rmware versie 3.5 beschikt de DALI-PD over een bij komende bedrij fsmodus. Men kan van 
 bedrij fsmodus DT4 (fasedimming) omschakelen naar bedrij fsmodus DT7 (schakelaar). In deze 
 bedrij fsmodus gedraagt de DALI-PD zich als een schakelaar. Het gedrag in deze bedrij fsmodus komt 
overeen met de DALI-norm voor DT7 toestellen (IEC 62386-208).
In deze bedrij fsmodus worden de schakelkarakteristieken bepaald door het virtuele lampenvermogens-
niveau (VDAP) te vergelij ken met 4 schakeldrempels.
Het virtuele lampenvermogensniveau (VDAP) komt daarbij  overeen met de dimwaarde van een DALI-EVG 
en is onderhevig aan de overeenkomstige eigenschappen (begrenzing door MIN LEVEL en MAX LEVEL, 
dimsnelheid door Fadetime en Faderate).
Er zij n 2 schakeldrempels voor elke dimrichting, die gebruikt worden voor de vergelij king met het 
 virtuele lampenvermogensniveau:
Een drempel met de waarde ‘MASK’ is inactief en wordt niet ter vergelij king gebruikt.
In- en uitschakelvertragingen kunnen met fading gerealiseerd worden.
Het apparaat wordt gevoed door de DALI-bus, daarom wordt het SYSTEM FAILURE LEVEL slechts 
 gedeeltelij k ondersteund.
Bij  actuele apparaten (herkenbaar aan fi rmware >4.0) kan men kiezen tussen 0%, 100% en MASK, bij   oudere 
apparaten is de SYSTEM FAILURE LEVEL vast – bij  de 25 W variante is output 100% en bij  de 300 W 0%.

DL-PD-300W-

RLC-HS

Fasedimmer met DALI-sturing (DT4) EAN 4010312324073

FASEDIMMER MET DALI-STUURINGANG (DT4) DL-PD-300W-RLC-HS

NIEUW
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STUURELEMENT

DL-CTV
DALI-stuurelement voor het regelen van een circadiaans daglichtverloop van DT8-Tc compati-

bele armaturen. Voor montage in een verlichtingstoestel of voor inbouw in een inbouwdoosje. 

59 × 33 × 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 automatische omschakeling zomer- winteruur.
Confi gureerbaar: 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 tij d (bij  levering aan de lokale tij d (GMT+1)).
Functie:

De DALI-CDC-module stuurt elke minuut de gewenste kleurtemperatuur naar de werkzone. Een enkel 
adres, een groepsadres of Broadcast kan gedefi nieerd worden als werkzone.
De basis voor het verloop van de kleurtemperatuur wordt gevormd door 24 basispunten (één per volledig 
uur). Het verloop van de kleurtemperatuur wordt geïnterpoleerd tussen die basispunten.
Het gedrag kan geconfi gureerd worden voor elk GOTO SCENE X-bevel. De DALI-CDC kan geactiveerd of 
gedeactiveerd worden of het bevel negeren. Het scenariogedrag kan afzonderlij k geconfi gureerd worden 
voor het toesteladres, voor de werkingszone en voor de Broadcaststuring.
Voor elk basispunt kan een helderheidswaarde gedefi nieerd worden (fabrieksinstelling: MASK -> geen 
invloed op de helderheid).

DL-CTV DALI-stuurelement voor het regelen van een circadiaans 
daglichtverloop

EAN 4010312321430
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USB-INTERFACE EN TOOLS

DL-USB MINI
Interface voor de communicatie tussen PC-programma’s en de modules in de DALI-armaturen.

Voor inbouw in een inbouwdoosje. 59 × 33 × 15 mm. Beschermingsgraad IP20.

Interfacemodule voor de communicatie tussen een DALI-systeem en PC-toepassingen.
Bidirectioneel dataverkeer.
Voor adressering, confi guratie, statusvragen, parameterinstellingen van DALI-componenten. 
Ondersteuning van standaard DALI en verschillende uitgebreide DALI-protocollen. Monitoring 
van de DALI-buscommunicatie.
Galvanische scheiding. Voeding via de DALI-bus en de USB-interface.
PC-software DALI-Cockpit voor de confi guratie en monitoring van een DALI-systeem.
Dubbele DALI-klemmen voor het doorlussen van de DALI-busverbinding.

DL-USB mini DALI-USB-interface EAN 4010312321447

DL-FLASH-USB
Interface voor de communicatie tussen PC-programma’s en de modules in de DALI-armaturen. 

Voor DIN-railmontage DIN-EN 60715 TH35. 98 × 17,5 × 56 mm. Beschermingsgraad IP20.

Interfacemodule voor de communicatie tussen een DALI-systeem en PC toepassingen.
Bidirectioneel dataverkeer.
Voor adressering, confi guratie, statusvragen, parameterinstellingen van DALI-componenten. 
Ondersteuning van standaard DALI en verschillende uitgebreide DALI-protocollen. Monitoring 
van de DALI-buscommunicatie.
Galvanische scheiding. Voeding via de DALI-bus en de USB-interface.
PC-software DALI-Cockpit voor de confi guratie en monitoring van een DALI-systeem.
Dubbele DALI-klemmen voor het doorlussen van de DALI-busverbinding.

DL-Flash-USB DALI-USB-interface EAN 4010312321614
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USB-INTERFACE EN TOOLS

DALI-COCKPIT EN DALI-MONITOR
Software voor het inbedrij fstellen van DALI-systemen en het monitoren van de DALI-buscommunicatie.

Volgende functies worden ondersteund:
Adresseren van DALI-systemen, confi guratie van DALI-componenten, confi guratie van standaard DALI-
toestellen, defi niëren van groepen en scenario’s, registratie van buscommunicatie, versturen van DALI-
bevelen en het opslaan en opladen van complete systeemconfi guraties.
De software vereist de DALI-USB-interfacemodule DL-USB mini of DL-Flach-USB.

DALI-Cockpit en

DALI-Monitor

Software Download van de Eltako-Homepage
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TECHNISCHE GEGEVENS

Type DL-RM8A,

DL-1CH-8A-DC12+,

DL-TW-2LT-8A-DC12+,

DL-RGB-8A-DC12+,

DL-3CH-8A-DC12+,

DL-4CH-8A-DC12+

DL-1CH-16A-DC12+, 

DL-TW-2LT-16A-DC12+, 

DL-RGB-16A-DC12+, 

DL-3CH-16A-DC12+, 

DL-4CH-16A-DC12+

DL-RM16A-HS-WE

DL-1CH-R16A-DC12+,

DL-TW-2LT-R16A-DC12+, 

DL-RGB-R16A-DC12+, 

DL-3CH-R16A-DC12+,

DL-4CH-R16A-DC12+

DL-USB-mini,

DL-Flash-USB

DL-PD-300W-RLC

DL-PD-300W-RLC-HS

Voeding
12 V DC-48 V DC
DL-RM8A:
via DALI-bus

12 V DC-48 V DC
12 V DC-48 V DC
DL-RM16A:
via DALI-bus

via USB 230V

Aansluitstroom 8 A 16 A 16 A – 300 W

Stroomvereiste DALI 2 mA 2 mA 2 mA – 2 mA

Toestand na terugkeren 
van het net

via DALI instelbaar: 
0%-100%, laatste waarde

via DALI instelbaar: 
0%-100%, laatste waarde

via DALI instelbaar: 
0%-100%, laatste waarde

–
via DALI instelbaar: 
0%-100%, laatste waarde

Verwachte levensduur
(bij  Tc<=75°C)

>100000 h >100000 h >100000 h – ∞

Beschermingsgraad IP20 IP20 IP20 IP20 IP20

Max. geleiderdoorsnede 1.5 mm2

2.5 mm2, 
DALI/Sw&Dim: 1.5 mm2

DL-TW-2LT-: 1.5 mm2, 
Voeding (V+, V-): 2.5 mm2

2.5 mm2, 
DALI/Sw&Dim: 1.5 mm2

DL-TW-2LT-: 1.5 mm2, 
Voeding (V+, V-): 2.5 mm2

–

DL-PD-300W-RLC:
1.5 mm2

DL-PD-300W-RLC-HS:
2.5 mm2

Behuizing/montage
In armatuur en 
 inbouwdoos

in vals plafond
DIN-rail 
DIN-EN 60715 TH35

DL-USB-mini:
inbouwdoos

DL-Flash-USB:
DIN-rail 
DIN-EN 60715 
TH35

DL-PD-300W-RLC:
in vals plafond

DL-PD-300W-RLC-HS:
DIN-rail 
DIN-EN 60715 TH35
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