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WIRELESS POWERLINE GATEWAY FPLG14 EN WIRELESS POWERLINE TUNNELGATEWAY FPLT14

FPLG14
Wireless Powerline gateway. Bidirectioneel. Slechts 0,4 Watt stand-by verlies.

Modulair toestel voor montage op Din-rail DIN-EN 60715 TH35.
2 modules = 36 mm breed, 58 mm diep.
Voedingsspanning 230 V.
De onderlinge doorverbinding van RS485 en van de voeding gebeurt met de bruggetjes.

Deze gateway vertaalt de radiotelegrammen in Powerline telegrammen en omgekeerd.

Werkt in verbinding met een FAM14 of FTS14KS. Stuurfuncties van de GFVS voor dimmer-, verwarmings- 
en rolluiksturingen zij n eveneens mogelij k.
Alle Powerline telegrammen van het stroomnet worden automatisch omgezet in RS485-bus telegrammen 
en eventueel ook als radiotelegrammen verstuurd indien er een FTD14 verbonden is.
Enkel de radiotelegrammen of de RS485-bus telegrammen die ingeleerd werden in de FPLG14 worden 
vertaald in Powerline telegrammen en verstuurd op het elektrisch net. Tot 120 verschillende adressen. 
Het inleren gebeurt met de draaischakelaars op de voorzij de van het toestel of met de PCT14 conform de 
handleiding.

FPLT14
Wireless Powerline tunnelgateway. Uni- en bidirectioneel. Slechts 0,4 Watt stand-by verlies.

Modulair toestel voor montage op Din-rail DIN-EN 60715 TH35.
2 modules = 36 mm breed, 58 mm diep.
Voedingsspanning 230 V.
De onderlinge doorverbinding van RS485 en van de voeding gebeurt met de bruggetjes.

Deze gateway zet de RS485-bustelegrammen met Powerline over grote afstanden op het elektrisch 

net. Hiervoor zij n minstens 2 FPLT14 nodig.

Indien de communicatie unidirectioneel is, kunnen tot 10 stuks FPLT14 de bus telegrammen van hun 
FAM14/FTS14KS installaties met Powerline via het elektrisch net naar een andere FAM14/FTS14KS instal-
latie, uitgerust met hun FPLT14, sturen. 
Men kan tot 120 telegram ID's inleren, conform de handleiding, ook met PCT14.
Indien de communicatie bidirectioneel is, kunnen 2 FPLT14 toestellen de bustelegrammen van 2 FAM14/
FTS14KS installaties met Powerline via het elektrisch net uitwisselen. Men kan tot 120 telegram ID's inle-
ren, conform de handleiding, ook met PCT14.
De overdracht van korte kliksignalen voor FUD- en FSB-actoren worden niet steeds gegarandeerd wegens 
de overdrachtvertraging.

FPLG14 Wireless Powerline gateway EAN 4010312316771

FPLT14 Wireless Powerline tunnelgateway EAN 4010312317723

Voorstelling is de
fabrieksinstelling.

Voorstelling is de
fabrieksinstelling.

Functie draaischakelaars

Functie draaischakelaars



4-4

POWERLINE ZENDDRUKKNOP GATEWAY PL-FGW EN

POWERLINE REPEATER PL-RPT

PL-FGW
Powerline zenddrukknop gateway. Bidirectioneel. 53 × 43 mm, 40 mm diep, voor montage in 58 mm 

inbouwdoosjes. Slechts 1,1 Watt stand-by verlies.

Voedingsspanning 230 V. 1,1 W vermogenopname tij dens de werking.
De Powerline telegrammen van het elektrisch net, ingeleerd in deze gateway, worden automatisch omgezet 
in Eltako radiotelegrammen en verstuurd.
De zendtelegrammen, ingeleerd in deze gateway, worden omgezet in Powerline telegrammen en worden 
op het elektrisch net geplaatst.
Door op de reset toets te drukken, wordt de PL-FGW in de inleermodus geplaatst. Met de draaischakelaar 
bepaalt men of er een zendtelegram of een Powerline telegram ingeleerd moet worden.
Een in te leren Powerline sensor wordt door het bedienen in inleermodus automatisch toegewezen aan 
een vrij  zendkanaal.
Men kan tot 80 Powerline sensoren of terugmeldingen inleren. Een in te leren zendsensor wordt via 
de schuifschakelaar van de PL-FGW toegewezen als universele, richtings- of centrale drukknop. Met 
de draaischakelaars g en e wordt een Powerline adres ingesteld, die de zendsensor in de toekomst zal 
aanspreken. Naast zenddrukknoppen kunnen tevens Eltako Wireless sensoren zoals venstercontacten 
en bewegingsmelders ingeleerd worden. Stuurfuncties van de GFVS voor dimmer-, verwarmings- en rol-
luiksturingen zij n eveneens mogelij k. Het omzetten in praktische Powerline telegrammen voor PL actoren 
gebeurt daarbij  automatisch. Het is mogelij k om tot 100 verschillende Wireless sensoren in te leren.
Alle bestanden en confi guraties zij n toegankelij k met de software SIENNA®-Professional via het elektrisch 
net. Er kunnen dan ook andere functies geselecteerd worden die niet beschikbaar zij n bij  het inleren via 
de draaischakelaartjes. Daarenboven kan de gateway in de inleer- of wismodus geplaatst worden zodat 
een manueel inleren kan gebeuren zonder rechtstreekse toegang tot het toestel.
De PL-FGW dient ook als een relaisstation voor communicatie tussen de kamerthermostaat PL-SAMTEMP 
en de EnOcean thermostatische kranen FKS-MD1 en FKS-E. Er kunnen tot 20 thermostatische kranen en 
PL-SAMTEMP gekoppeld worden.

PL-FGW Powerline zenddrukknop gateway EAN 4010312324110

PL-RPT
Powerline repeater. 53x43 mm, 25mm diep, voor montage in 58mm inbouwdoosje.

Slechts 0,5 Watt stand-by verlies.

Met de repeater kan er een grotere dracht bereikt worden. Bij  kabellengtes > 300 m wordt de repeater 
doorgaans geplaatst in een verdeelbord tussen de sensor en de actor.
De repeater herhaalt de bevelen van sensoren met dezelfde adressen g, e.
Terugmeldingen van de actoren worden niet herhaald.
Op de voorzij de bevinden zich twee draaischakelaars voor het toekennen van adressen:
De linker draaischakelaar bepaalt het groepsadres g met 16 letters van A tot P. 

De rechter draaischakelaar bepaalt het toesteladres e met 16 cij fers van 0 tot 15.

Boven de draaischakelaars is er een confi guratieschuifschakelaar met posities 0, 1 en 2.

Positie 0: centrale stuurbevelen worden herhaald, onafhankelij k van het adres e van de repeater. 
Beide adressen g, e = 0 worden enkel centrale stuurbevelen herhaald.
Positie 1: bij  adressen g, e = 0 op de repeater worden alle bevelen van de groep g herhaald.
Positie 2: niet gebruikt.
Adressen kunnen met of zonder spanning gewij zigd worden.
Links van de draaischakelaars is er een rode LED die alle activiteiten aantoont.
Daarnaast is er een resettoets en rechts van de draaischakelaars is er een servicetoets (P).
De bovenliggende steekklemmen zij n voor draden van 0,2mm² tot 1,5mm²

PL-RPT Powerline repeater EAN 4010312324103

NIEUW
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DECENTRALE ACTOR MET STUURINGANG PL-SAM1L EN

DECENTRALE ACTOR MET STUURINGANGEN PL-SAM2L

PL-SAM1L
Powerline actor met 1 kanaal. 53 × 43mm, 25 mm diep, voor montage in een 58 mm inbouwdoosje. 

Kan gebruikt worden als impulsschakelaar of relais. 1 NO contact niet potentiaalvrij  10 A/250 V 

AC, gloeilampen tot 2000 W. 230 V stuuringang. Slechts 0,5 Watt stand-by verlies. Voor sturen en 

schakelen op dezelfde locatie.

Op de voorzij de bevinden zich twee draaischakelaars voor de adressering:
De linker draaischakelaar bepaalt het groepsadres (g) met 16 letters van A tot P.

De rechter draaischakelaar bepaalt het toesteladres (e) met 16 cij fers van 0 tot 15.

Boven de draaischakelaars is er een schuifschakelaar als confi guratieschakelaar met posities 0, 1 en 2.

Positie 0: stuuringang werkt als drukknop (impulsschakelaar).
Positie 1: stuuringang werkt als relais.
Positie 2: een wisselschakelaar wordt gezien als een drukknop.
Links van de draaischakelaars is er een rode LED (Conf.), die alle activiteiten aantoont.
Daarnaast is er een reset toets en rechts van de draaischakelaars is er een service toets. De juiste 
functies staan beschreven in de handleiding.
De bovenliggende steekklemmen zij n voor draden van 0,2 mm² tot 1,5 mm².

PL-SAM2L
Powerline actor met 2 kanalen. 53 × 43 mm, 25 mm diep, voor montage in een 58 mm inbouwdoosje. 

Kan gebruikt worden als impulsschakelaar of relais. 1 + 1 NO contacten niet potentiaalvrij  5 A/250 V 

AC, gloeilampen tot 1000 W. 2 stuuringangen met interne lage spanning. Slechts 0,5 Watt stand-by 

verlies. Voor sturen en schakelen op dezelfde locatie.

Enkel te gebruiken met potentiaalvrij e drukknoppen. Interne laagspanning aan de stuuringangen.
Op de voorzij de bevinden zich twee draaischakelaars voor de adressering:
De linker draaischakelaar bepaalt het groepsadres (g) met 16 letters van A tot P.

De rechter draaischakelaar bepaalt het toesteladres (e) met 16 cij fers van 0 tot 15.

Boven de draaischakelaars is er een schuifschakelaar als confi guratieschakelaar met posities 0, 1 en 2.

Positie 0: stuuringang werkt als drukknop (impulsschakelaar).
Positie 1: stuuringang werkt als relais NO.
Positie 2: stuuringang werkt als relais NC.
Links van de draaischakelaars is er een rode LED (Conf.), die alle activiteiten aantoont. Daarnaast is er 
een reset toets en rechts van de draaischakelaars is er een service toets (P). De juiste functies staan 
beschreven in de handleiding.
De bovenliggende steekklemmen zij n voor draden van 0,2 mm² tot 1,5 mm². Daarnaast zij n er 3 draden met 
hulsjes voor de twee stuuringangen met interne laagspanning.

PL-SAM1L Powerline actor 1 kanaal met 230 V stuuringang EAN 4010312316665

PL-SAM2L Powerline actor 2 kanalen met 2 stuuringangen EAN 4010312316672

Aansluitvoorbeeld blz. 4-12.

Aansluitvoorbeeld blz. 4-12.
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Aansluitvoorbeeld blz. 4-12.

PL-SAM2
Powerline rolluikactor voor 1 motor. 53 × 43mm, 25 mm diep, voor montage in een 58 mm inbouw-

doosje. 1 + 1 NO contacten voor motoren tot 3 A. 2 stuuringangen met interne lage spanning. 

Slechts 0,5 Watt stand-by verlies. Voor sturen en schakelen op dezelfde locatie.

Enkel te gebruiken met potentiaalvrij e drukknoppen. Interne laagspanning aan de stuuringangen.
De stuuringangen kunnen voor een rolluikdrukknop of een rolluikschakelaar gebruikt worden. De looptij d 
is vooringesteld op 120 sec. en kan gewij zigd worden met de installatiesoftware SIENNA®-Professional.
Op de voorzij de bevinden zich twee draaischakelaars voor de adressering:
De linker draaischakelaar bepaalt het groepsadres (g) met 16 letters van A tot P.

De rechter draaischakelaar bepaalt het toesteladres (e) met 16 cij fers van 0 tot 15.

Boven de draaischakelaars is er een schuifschakelaar als confi guratieschakelaar met posities 0, 1 en 2.

Positie 0: start en stop met een rolluikschakelaar. Auto-stop aan het einde.
Positie 1: te gebruiken bij  zonneweringen met lamellen. Kort drukken regelt de hoek van de lamellen. 
Langer dan 1 seconde drukken komt overeen met positie 0.
Positie 2: drukknop werkt als relais, werkt als men op de drukknop duwt en stopt als men de drukknop 
loslaat. Autostop aan het einde.
Links van de draaischakelaars is er een rode LED (Conf.), die alle activiteiten aantoont. Daarnaast is 
er een reset toets en rechts van de draaischakelaars is er een service toets. De juiste functies staan 
beschreven in de handleiding.
De bovenliggende steekklemmen zij n voor draden van 0,2 mm² tot 1,5 mm². Daarnaast zij n er 3 draden met 
hulsjes voor de twee stuuringangen met interne laagspanning.

PL-SAM2 Powerline rolluikactor voor 1 motor EAN 4010312316689

ROLLUIKACTOR MET STUURINGANGEN PL-SAM2
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PL-SAMDU
Powerline universele dimactor. 53 × 43 mm, 40 mm diep, voor montage in een 58 mm inbouwdoosje. 

Power MOSFET tot 300 W. Automatische herkenning van de lampen. 230 V stuuringang. 

Slechts 0,6 Watt stand-by verlies. Voor sturen en dimmen op dezelfde locatie.

Universele dimmer voor lampen tot 300 W, afhankelij k van de ventilatiecondities. Dimbare 230 V-LED-
lampen en dimbare spaarlampen ESL afhankelij k van de lampenelektronica. 
Geen minimum belasting nodig.
Schakeling in de nuldoorgang met soft aan en soft uit wat de levensduur van de lampen ten goede komt.

Korte stuurbevelen schakelen aan/uit, permanente aansturing voert de helderheid op tot de maximale 
waarde. Een onderbreking van de aansturing verandert de dimrichting.
De ingestelde lichtintensiteit blij ft gememoriseerd bij  het uitschakelen (memory).
Bij  een stroompanne worden de schakelstand en de lichtintensiteit gememoriseerd en opnieuw ingeschakeld 
bij  terugkeer van de voedingsspanning.
Automatische elektronische beveiliging tegen overbelasting en uitschakeling bij  oververhitting.
Op de voorzij de bevinden zich twee draaischakelaars voor de adressering:
De linker draaischakelaar bepaalt het groepsadres (g) met 16 letters van A tot P.

De rechter draaischakelaar bepaalt het toesteladres (e) met 16 cij fers van 0 tot 15.

Boven de draaischakelaars is er een schuifschakelaar als confi guratieschakelaar:

AUTO 1 laat het dimmen toe van alle lampensoorten tot 300 W.
LC1 is de comfortpositie voor LED lampen tot 150 W, die zich wegens hun constructie niet voldoende laten 
afdimmen in de positie AUTO (faseafsnij ding) en dus gedwongen moeten worden in fase aansnij ding.
AUTO 2 laat het dimmen toe van alle lampensoorten tot 300 W. Verhoogde minimumhelderheid t.o.v. AUTO 1.
In de positie LC1 mogen er geen inductieve (gewikkelde) transfo's aangesloten worden. Anderzij ds kan het 
maximaal aantal dimbare LED lampen lager zij n dan in de positie AUTO.
L-belastingen (inductieve belastingen, vb. gewikkelde transformatoren) en C-belastingen (capacitieve 
belastingen, vb. elektronische transformatoren en LED-lampen) mogen niet 
gelij ktij dig aangesloten worden. R-belastingen (ohmse belastingen, vb. 230 V gloei- en halogeenlampen) 
kunnen naar believen wel aangesloten worden.
Links van de draaischakelaars is er een rode LED (Conf.), die alle activiteiten aantoont. Daarnaast is er 
een reset toets en rechts van de draaischakelaars is er een service toets (P). De juiste functies staan 
beschreven in de handleiding.
De bovenliggende steekklemmen zij n voor draden van 0,2 mm² tot 1,5 mm².

PL-SAMDU Powerline universele dimactor 1 kanaal met 230 V stuuringang EAN 4010312316870

DECENTRALE UNIVERSELE DIMACTOR MET STUURINGANG 230 V PL-SAMDU EN

DECENTRALE DIMACTOR PL-AMD10V MET 1-10 V

Aansluitvoorbeeld blz. 4-12.

PL-AMD10V
Powerline dimactor 1-10 V. 53 × 43 mm, 25 mm diep, voor montage in een 58 mm inbouwdoosje. Voor 

het schakelen en/of dimmen via een 1-10 V interface. 1 niet potentiaalvrij  NO contact van 600 VA. 

Slechts 0,5 Watt stand-by verlies. Voor sturen en dimmen op diverse locaties.

Stuurstroom van max. 30 mA voor actieve en passieve elektronische ballasten. Voor het aansturen is er een 
Powerline stuuringang nodig. Op de voorzij de bevinden zich twee draaischakelaars voor de adressering:
De linker draaischakelaar bepaalt het groepsadres (g) met 16 letters van A tot P.

De rechter draaischakelaar bepaalt het toesteladres (e) met 16 cij fers van 0 tot 15.

Boven de draaischakelaars is er een schuifschakelaar die geen functie heeft.
Links van de draaischakelaars is er een rode LED (Conf.), die alle activiteiten aantoont. Daarnaast is er 
een reset toets en rechts van de draaischakelaars is er een service toets (P). De juiste functies staan 
beschreven in de handleiding. De bovenliggende steekklemmen zij n voor draden van 0,2 mm² tot 1,5 mm².

Aansluitvoorbeeld blz. 4-12. PL-AMD10V Powerline dimactor 1-10 V EAN 4010312316726
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DECENTRALE TRAPPENLICHTACTOR MET STUURINGANG 230V PL-SAM1LT EN 

DECENTRALE ACTOR MET 230 V STUURINGANGSMODULE PL-SM1L

PL-SAM1LT
Powerline trappenlichtactor met 1 kanaal. 53 × 43 mm, 25 mm diep, voor montage in een 58 mm 

inbouwdoosje. Vertraging instelbaar van 1 tot 120 minuten. Mogelij kheid om de uitschakelverwit-

tiging te activeren. 1 niet potentiaalvrij  NO contact 10 A/250 V AC, gloeilampen tot 2000 W. 230 V 

stuuringang. Slechts 0,5 Watt stand-by verlies. Voor sturen en schakelen op dezelfde locatie.

Op de voorzij de bevinden zich twee draaischakelaars voor de adressering:
De linker draaischakelaar bepaalt het groepsadres (g) met 16 letters van A tot P.

De rechter draaischakelaar bepaalt de vertragingstij d.

Boven de draaischakelaars is er een schuifschakelaar als confi guratieschakelaar met posities 0, 1 en 2.

Positie 0: drukknop aan stuuringang met naschakelen.
Positie 1: zoals positie 0, doch met uitschakelverwittiging.
Positie 2: een wisselschakelaar wordt gezien als een drukknop.
Links van de draaischakelaars is er een rode LED (Conf.), die alle activiteiten aantoont. Daarnaast is er een 
reset toets en rechts van de draaischakelaars is er een service toets. De juiste functies staan beschreven 
in de handleiding.
De bovenliggende steekklemmen zij n voor draden van 0,2 mm² tot 1,5 mm².

PL-SM1L
Powerline stuuringangsmodule met 1 kanaal. 53 × 43mm, 25 mm diep, voor montage in een 58 mm 

inbouwdoosje. 230 V stuuringang. Slechts 0,5 Watt stand-by verlies. Voor sturen en schakelen op 

verschillende locaties.

Bij  het bedienen van de stuuringang reageren alle actoren die hetzelfde adres hebben of als centrale 
bediening van een groep indien men het adres 0 geselecteerd had.
Op de voorzij de bevinden zich twee draaischakelaars voor de adressering:
De linker draaischakelaar bepaalt groepsadres (g) met 16 letters van A tot P.

De rechter draaischakelaar bepaalt het toesteladres (e) met 16 cij fers van 0 tot 15.

Boven de draaischakelaars is er een schuifschakelaar als confi guratieschakelaar met posities 0, 1 en 2.

Positie 0: stuuringang werkt als drukknop.
Positie 1: stuuringang werkt als schakelaar.
Positie 2: een wisselschakelaar wordt gezien als een drukknop.
Links van de draaischakelaars is er een rode LED (Conf.), die alle activiteiten aantoont. Daarnaast is 
er een reset toets en rechts van de draaischakelaars is er een service toets. De juiste functies staan 
beschreven in de handleiding.
De bovenliggende steekklemmen zij n voor draden van 0,2 mm² tot 1,5 mm².

PL-SAM1LT Powerline trappenlichtactor 1 kanaal met stuuringang 230 V EAN 4010312316702

PL-SM1L Powerline 230 V stuuringang EAN 4010312316740

Aansluitvoorbeeld blz. 4-12.

Aansluitvoorbeeld blz. 4-12.



4-9

DECENTRALE 8 KANAALS STUURINGANG PL-SM8 EN 

TEMPERATUURREGELAAR VOOR VERWARMING EN KOELING PL-SAMTEMP

PL-SM8
Powerline stuuringangsmodule met 8 kanalen. 53 × 43mm, 25 mm diep, voor montage in een 58 mm 

inbouwdoosje. 8 stuuringangen met interne laagspanning. Slechts 0,5 Watt stand-by verlies. Voor 

sturen en schakelen op verschillende locaties.

Enkel te gebruiken met potentiaalvrij e drukknoppen. Interne laagspanning aan de stuuringangen.
Op de voorzij de bevinden zich twee draaischakelaars voor de adressering:
De linker draaischakelaar bepaalt het groepsadres (g) met 16 letters van A tot P.

De rechter draaischakelaar bepaalt het toesteladres (e) met 16 cij fers van 0 tot 15.

Boven de draaischakelaars is er een schuifschakelaar als confi guratieschakelaar.
Positie 0: per 2 aangrenzende ingangen als richtingsdrukknop ('OP/NEER' of 'AAN/UIT').
Positie 1: alle stuuringangen werken als schakelaar.
Positie 2: alle stuuringangen werken als drukknop.
Links van de draaischakelaars is er een rode LED (Conf.), die alle activiteiten aantoont. 
Daarnaast is er een reset toets en rechts daarvan is er een service toets. De juiste functies 
staan beschreven in de handleiding.
De bovenliggende steekklemmen zij n voor draden van 0,2 mm² tot 1,5 mm².
De adressen van de 8 ingangen kunnen eventueel ook met de installatie software SIENNA®-Professional 
gerealiseerd worden.
Bovenaan zij n er 9 draden met hulsjes voor de 8 stuuringangen met interne laagspanning.

PL-SAMTEMP
Powerline temperatuurregelaar met display, wit, 55 × 55mm. Met telkens een potentiaalvrij  contact 

3A/250 V AC voor diecte aansturing van verwarming en koeling. Verlichte display. Slechts 0,4 Watt 

stand-by verlies.

De levering omvat een afdekkader R1E en een tussenkader ZR65/55 voor de reeks E-Design, het bovendeel 
van de temperatuurregelaar alsook het onderdeel om deze boven een 55 mm inbouwdoosje te monteren.
Voor het vastschroeven kan de complete display uit het kader getrokken worden.
Tij dens de normale werking verschij nt de actuele kamertemperatuur op het display alsook de sym-

bolen van aanwezigheid of afwezigheid en de info of de verwarming actief is of de koeling actief is.

Met de toets    (afwezig) en  (aanwezig) wordt de desbetreffende opgeslagen temperatuurdrempel 
geactiveerd.
In de confi guratiemodus, conform de handleiding, kan men met de toetsen  en  de gewenste 
temperatuurdrempel wij zigen.
Met dit toestel kan men de verwarming en koeling sturen via de Powerline actoren PL-SAM1L of PL-SAM2L.

PL-SM8 Powerline stuuringang 8 kanalen interne laagspanning EAN 4010312316719

PL-SAMTEMP Powerline temperatuurregelaar voor verwarming en koeling EAN 4010312316733

Aansluitvoorbeeld blz. 4-12.
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KOPPELELEMENT PL-SW-PROF VOOR DE SOFTWARE SIENNA®-PROFESSIONAL 

PL-SW-PROF
Software voor de confi guratie van een Powerline installatie. De levering omvat het koppelelement 

met USB-kabel en 230 V voeding. De software kan men downloaden van de site eltako.com.

PL-SW-PROF is een Windows software voor het installeren en confi gureren van alle PL- en SIENNA 
componenten. Die werd speciaal ontworpen voor de elektro-installateur.
De Powerline componenten kunnen geïnstalleerd en geconfi gureerd worden ofwel met een schroeven-
draaier ofwel met een PC/Laptop. Alle wij zigingen in de confi guratie kan men met een PC uitvoeren. 
Tevens kan men ermee, in een bestaande installatie, Powerline componenten detecteren en de 
confi guratie uitlezen.
De bus-koppeling gebeurt via een USB-poort van de PC. Dankzij  de Powerline technologie wordt ieder 
stopcontact een bus-koppeling.
De software kan men downloaden van de Eltako site > Software > Powerline. Tevens is de handleiding 
beschikbaar op de site. 

SYSTEEMVEREISTEN, LAPTOP / PC

Processor Intel® Pentium® III 366MHz of hoger

Besturingssysteem
Server 2003, Windows XP, Vista (32 Bit), 

Windows 7 (32 Bit), Windows 8 (32 Bit en 64 Bit), Windows 10

Programmatieniveau Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 of hoger

Harde schij f geheugen 32 MB

RAM geheugen 128 MB RAM

Beeldschermresolutie 1024 × 768

Interface USB 1.1, 2.0 of 3.0

TECHNISCHE GEGEVENS VAN HET KOPPELELEMENT ECHELON PL-20

Technologie
Powerline communicatie in de band B/C (5 Kb/s; conform de normen 

FCC, CENELEC EN50065-1 en LONWORKS®-Protokol

Bus-koppeling Stopcontact, 230 V~/50 Hz

PC koppeling USB 1.1 of 2.0

Opgenomen vermogen
Stekker/voeding: maximum 250 mA bij  18 V DC. 

USB: maximaal 50 mA bij  5 V DC

Processor Neuron processor geïntegreerd in Powerline Smart transciever PL 3120

Temperatuurbereik -25°C tot +70°C

PL-SW-PROF Software PL-SW-PROF EAN 4010312316856
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NETFILTER NF2A EN WIRELESS POWERNET FASEKOPPELAAR FPP12

NF2A
Inbouw netfi lter tot 2A 230V/50Hz. Deze dempt stoorsignalen van verbruikers naar actoren en 

verhindert zo dat storingen van aangesloten verbruikers het huisnetwerk bereiken. 

Frequentiebereik 110-140 kHz.

Voor inbouw. 49mm lang, 32mm breed, 24mm diep.

NF2A Netfi lter tot 2A, 230V/50Hz EAN 4010312324370

Aansluitvoorbeeld

FPP12
Wireless Powernet fasekoppelaar voor de overdracht van de radiotelegrammen via het 230 V 

stroomnet. Slechts 0,2 Watt stand-by verlies.

Modulair toestel voor montage op Din-rail  DIN-EN 60715 TH35. 
1 module = 18 mm breed, 58 mm diep.
Spanning tussen de beide geleiders: 400 V/50 Hz.
Frequentiebereik 115-132 kHz.
De fasekoppelaar verhoogt de capacitieve koppeling tussen 2 verschillende geleiders als bv. de geleiders 
binnen de installatie niet minstens enkele meters parallel gelegd zij n (als lintkabels of afgeschermde kabels).
Aandacht! De fasekoppelaar mag enkel op de ingangszij de van de automaat aangesloten worden.

FPP12 Wireless Powernet fasekoppelaar EAN 4010312311769
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AANSLUITVOORBEELD

Aansluitvoorbeeld PL-SAM1L

voor een bij komende sturing van een bestaande verbruiker

Aansluitvoorbeeld PL-SAM2

Aansluitvoorbeeld PL-AMD10V

Aansluitvoorbeeld PL-SAM1LT

vertraagd uitschakelen

Aansluitvoorbeeld PL-SAM2L

Aansluitvoorbeeld PL-SM1

voor het schakelen van bij komende verbruikers

Aansluitvoorbeeld PL-SM8

Aansluitvoorbeeld PL-SAMDU
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(bv. een spiegelverlichting in badkamer, een stopcontact in de woonkamer, 
buitenverlichting)

(bv. trappenlicht, circulatiepomp) 
SAM1LT schakelt zich uit, alsook de bij horende actoren, na de ingestelde tij d.
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TECHNISCHE GEGEVENS POWERLINE TOESTELLEN

Type PL-SAMDU PL-AMD10V PL-SAM1L 

PL-SAM1LT

PL-SAM2L PL-SAM2

Contacten

Contact materiaal/contact afstand Power Mosfet AgSnO2/0,5 mm AgSnO2/0,5 mm AgSnO2/0,5 mm AgSnO2/0,5 mm

Afstand stuuraansluitingen/contact – – 3 mm 3 mm 3 mm

Testspanning stuuraansluiting/contact – – 2000 V 2000 V 2000 V

Nominaal schakelvermogen per contact – 600 VA 4) 10A/250V AC 5A/250V AC 3A/250V AC

230 V LED lampen tot 300W 3) – tot 400 W – –

Gloeilampen en halogeenlampen 1) 

230 V, I aan ≤ 70 A/10 ms
tot 300 W 2) – 2000 W 1000 W –

Inductieve belasting cos  = 0,6/230 V AC 
Inschakelstroom ≤ 35A

tot 300 W 6) – 650 W 650 W 5) 650 W 5)

Vermogen TL lampen met KVG 
in DUO schakeling of niet gecompenseerd

– – 1000 VA 500 VA –

Vermogen TL lampen met KVG 
parallel gecompenseerd of met EVG 

– 600 VA 4) 500 VA 250 VA –

Compacte TL lampen met EVG 
en spaarlampen ESL

– – tot 400 W – –

Levensduur bij  nominale belasting, 
cos  = 1 bij v. gloeilampen 500 W bij  100/h

– > 105 > 105 > 105 > 105

Levensduur bij  nominale belasting, 
cos = 0,6 bij  100/h

– > 4 × 104 > 4 × 104 > 4 × 104 > 4 × 104

Max. schakelfrequentie – 103/h 103/h 103/h 103/h

Soort aansluiting Steekklemmen Steekklemmen Steekklemmen Steekklemmen Steekklemmen

Minimale draadsectie 0,2 mm2 0,2 mm2 0,2 mm2 0,2 mm2 0,2 mm2

Maximale sectie van een geleider 1,5 mm2 1,5 mm2 1,5 mm2 1,5 mm2 1,5 mm2

Striplengte van de isolatie 8-9 mm 8-9 mm 8-9 mm 8-9 mm 8-9 mm

IP graad van behuizing/aansluitklemmen IP30/IP20 IP30/IP20 IP30/IP20 IP30/IP20 IP30/IP20

Elektronica

Inschakelduur 100% 100% 100% 100% 100%

Max./min. omgevingstemperatuur +50°C/-20°C +50°C/-20°C +50°C/-20°C +50°C/-20°C +50°C/-20°C

Stand-by verlies (werkvermogen) 0,6 W 0,5 W 0,5 W 0,5 W 0,5 W 

Stuurstroom van de lokale 230 V stuuringangen 0,4 mA – 0,4 mA 0,4 mA 0,4 mA

Max. parallelcapaciteit (lengte) 
van de lokale stuurleiding bij  230 V

3 nF 
(10 m)

–
3 nF 
(10 m)

3 nF 
(10 m)

3 nF 
(10 m)

1) Bij lampen van max. 150 W.
2) Ook elektronische transformatoren (C-belasting).
3)  Geldt meestal voor 230 V LED-lampen. Wegens verschillen in de lampenelektronica kunnen er zich, afhankelijk van de fabrikant, beperkingen voordoen betreffende het dimbereik, het in- en uitschakelen 

alsook een beperking van het maximaal aantal lampen; zeker als de aangesloten belasting klein is (bv. bij LED van 5 W). De comfortpositie LC1 bij de SAMDU optimaliseert het dimbereik, waardoor de maximale 
belasting slechts tot 150 W mag bedragen. In deze comfortpositie mogen geen inductieve (gewikkelde) transfo's aangesloten worden.

4) Fluo lampen of laagspanning halogeenlampen met elektronische voorschakelapparatuur EVG.
5) Alle actoren met 2 contacten: in geval van inductieve lasten cos  = 0,6, max. 1000 W als som over de beide contacten.
6) Maximum 2 transformatoren van hetzelfde type.

Normen: EN 61000-6-3, EN 61000-6-1, EN 50065-1 en EN 60669

Powerline communicatie in de band B/C (5 Kb/s; conform de normen FCC, CENELEC EN50065-1 en LONWORKS®-Protokol)
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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 aangestuurd 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 aangestuurd 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

NIEUW
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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

NIEUW
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1-KANAAL LED-DIMMER

NIEUWDL-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

NIEUWDL-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

NIEUWDL-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

NIEUWDL-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



4-22

RGB-DIMMER (DT8)

NIEUWDL-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)

NIEUWDL-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)

NIEUWDL-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)

NIEUWDL-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)

NIEUWDL-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)

NIEUWDL-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)

NIEUWDL-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



4-29

LED-MEERKANAALS DIMMER (DT6)

NIEUWDL-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)

NIEUWDL-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

NIEUWDL-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



4-36

USB-INTERFACE EN TOOLS

NIEUW

NIEUW

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

NIEUWDALI-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

Stuurt DALI-
bevel - RECALL 
MAX naar alle 
toestellen

Stuurt DALI-bevel
OFF naar alle toestellen

Adressering

Confi guratie 
scenario’s

Inbedrij fstelling

Dali-USB interface

OVERZICHT SOFTWARE



4-38

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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