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1 Informationer om dokumentet

1.1 Indledning
Denne betjeningsvejledning indeholder udførlige informationer om funktio-
ner, ibrugtagning og montering af de beskrevne enheder.
Det til enhver tid aktuelle dokument er online på www.esylux.com og kan 
udskrives i DIN A4-format.

Når du læser dokumentet på skærmen, kan du benytte følgende funktioner:

• Indholdsfortegnelse med hyperlinks: Hvis du klikker på en kapitelo-
verskrift, åbnes det tilhørende kapitel.

• Bogmærkeliste: Du kan åbne alle kapitler i bogmærkelisten. Du åbner 
bogmærkelisten i PDF-softwaren, som regel over symbolet .

• Referencer med hyperlinks: Du kan få vist bestemte steder ved at 
klikke på referencen. Mange PDF-programmer fremhæver steder i 
teksten	med	links,	når	musemarkøren	befinder	sig	over	stederne,	eller	
ændrer musemarkørens form. For eksempel på følgende måde:  .

Læs betjeningsvejledningen grundigt, og overhold alle sikkerhedsanvisnin-
ger og advarsler.

1.2 Markering af tekst
For at gøre det lettere at læse brugsanvisningen er informationerne markeret 
på forskellig vis. Markeringerne har følgende betydninger:
<  >  angiver fjernbetjeningens menupunkter
Grå  angiver en funktion
	 angiver enkelte opfordringer til handling
	 kendetegner udfald af handlinger og resultater

angiver vigtige og nyttige ekstrainformationer

 Advarsel om høj elektrisk spænding

1.3 Producentens adresse
ESYLUX GmbH 
An der Strusbek 40 
22926 Ahrensburg, Tyskland
Internet: www.esylux.com 
E-mail: info@esylux.com

Navigation 
på skærmen 
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1.4 Produktidentifikation
Denne vejledning gælder for følgende produkter:

Artikelnummer Artikelbetegnelse

EC10430664 ELC SmartDriver x4

EC10430688 ELC SmartDriver x4 BT

EC10430671 ELC SmartDriver x4 KNX

EC10430763 ELC SmartDriver x8

EC10430787 ELC SmartDriver x8 BT

EC10430770 ELC SmartDriver x8 KNX

EC10431067 ELC SmartDriver x12

EC10431074 ELC SmartDriver x12 BT

EC10431081 ELC SmartDriver x12 KNX

EC10431098 ELC SmartDriver x16

EC10431104 ELC SmartDriver x16 BT

EC10431111 ELC SmartDriver x16 KNX

Artikelbetegnelsen indeholder vigtige oplysninger om produktet:

Element i artikelbetegnelsen Betydning

ELC SmartDriver
Serienavn for ESYLUX Light Control Smart-
Driver

x4/x8/x12/x16 Antallet af lamper til RJ-45-tilslutning

BT
Mulighed for betjening via Bluetooth og 
app

KNX KNX-tilslutning

1.5 Vejledningens opbygning
I	kapitlerne	2	til	4	finder	du	tekniske	oplysninger	og	alle	informationer	om	
sikker montering og korrekt drift af ESYLUX Light Control SmartDriver. 
SmartDriver betegnes i denne vejledning også som Light Control-boks.

Du	finder	en	oversigt	over	funktionerne	i	kapitel	3.2,	kapitel	5	beskriver	
driftstilstandene. Ved at kende driftstilstandenes rækkefølge er det lettere 
for	dig	at	konfigurere	enheden.

Alle Light Control-bokse kan betjenes ved hjælp af fjernbetjening og kon-
takter. Med fjernbetjeningen kan du foretage indstillingerne betydeligt mere 
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bekvemt, og mange indstillinger kan også kun klares med fjernbetjeningen. 
For at Light Control-boksen kan modtage fjernbetjeningssignalerne skal du 
slutte en ESYLUX DALI-tilstedeværelsessensor til boksen (se kapitel 4.3.3).

Vejledningen følger fjernbetjeningsmenuen i kapitlerne 6 til 8. Fjernbetje-
ningen grupperer funktionerne efter, om de vedrører den direkte styring eller 
konfigurationen	af	Light	Control-boksen:

• Direkte	styring:	De	pågældende	funktioner	befinder	sig	i	fjernbetjenin-
gens undermenu <Funktioner>.  
Direkte styringer vedrører tilpasningen til situationer, der ikke fore-
kommer så ofte, hvortil grundindstillingerne ikke passer optimalt. 
Sådanne indgreb i den programmerede rækkefølge, som f.eks. en 
ændring i lyskildens lysstyrke, er midlertidige. De gemmes ikke.

• Konfiguration:	Grundindstillinger,	der	passer	til	de	fleste	situationer,	
finder	du	med	få	undtagelser	i	fjernbetjeningsmenuen	<Programme-
ringer>.

Light Control-boksen med trådløst Bluetooth-modul giver en ekstra, særde-
les komfortabel betjeningsmulighed: Brugere, der har Bluetooth-kompatible 
enheder som smartphones eller tablets, kan styre Light Control-boksen med 
den gratis app ESYLUX LIGHT CONTROL. Betjening via appen er beskrevet 
i kapitel 9.

1.6 Advarsler
Advarsler er anført i starten af hvert kapitel, hvis der er en farlig situation.
De anførte signalord har følgende betydninger:

FARE!

Dette signalord betegner en fare med en høj risikograd. Overholdes denne ad-
varsel ikke, kan det medføre død eller alvorlig personskade.

ADVARSEL!

Signalordet betegner en fare med en mellemhøj risikograd. Overholdes denne 
advarsel ikke, kan det medføre død eller alvorlig personskade.

FORSIGTIGT!

Signalordet betegner en fare med en lavere risikograd.  Overholdes denne ad-
varsel ikke, kan det medføre mindre eller moderate personskader.

ADVARSEL!

Dette signalord advarer om situationer, hvor manglende overholdelse af anvis-
ningerne kan medføre tingsskader.

Kræver DALI-til-
stedeværelses-
sensor

Fjernbetjening

Betjening via 
app
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2 Grundlæggende sikkerhedsoplysninger

2.1 Tilsigtet anvendelse
ESYLUX Light Control-boksen må kun anvendes til følgende formål:

• Montering indendørs som driftsenhed til ESYLUX-loftsindbygningslys-
kilderne CELINE Satellite med farvetemperatur 3000 K / 4000 K og 
NOVA Slave med farvetemperatur 3000 K / 4000 K.

• Hver Light Control-boks kan styre og spændingsforsyne lamper, der er 
tilsluttet via RJ-45. Antallet af lamper, der kan tilsluttes, afhænger af 
modellen.

• Light Control-bokse er egnet til lysnetsammenkobling. Nettilslut-
ningsklemmens maksimale strømstyrke er 10 A.

2.2 Ansvar og skader
Der	må	ikke	foretages	ændringer,	modifikationer	eller	lakeringer,	idet	alle	
krav på garanti derved bortfalder.
Ved forkert anvendelse kan producenten under ingen omstændigheder hol-
des ansvarlig for person- og tingsskader.
Kontroller apparatet for skader efter udpakning. Hvis apparatet er beskadi-
get, skal det returneres til købsstedet.

2.3 Sikkerhedsforskrifter
Montering og ibrugtagning af elektriske apparater med 230 V netspænding 
må kun foretages af autoriserede elektrikere under overholdelse af de lande-
specifikke	regler.

FARE!

Livsfare på grund af elektrisk stød!
  Ovehold altid de 5 sikkerhedsregler:

1. Slå spændingen fra

2. Beskyt mod genindkobling

3. Kontroller, at spændingen er slået fra

4. Jording og kortslutning

5. Tildæk eller beskyt eventuelle tilstødende strømførende dele.

ADVARSEL!

Funktionsfejl i DALI-enhederne pga. polaritet!
  Overhold	DALI-specifikationerne	(IEC	62386).	 

Anvend et kabel (medfølger ikke) til alle DALI-forbindelser iht. DA-
LI-specifikationerne	(IEC	62386).

Fagfolk!
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3 Produktbeskrivelse

3.1 Udstyr
ESYLUX Light Control-boksen er beregnet til anvendelse indendørs som 
driftsenhed til ESYLUX-loftsindbygningslyskilderne CELINE Satellite og 
NOVA Slave med farvetemperatur 3000 K og 4000 K.

Hver Light Control-boks har en DALI-tilslutning, RJ-45-tilslutninger og 
RJ-11-tilslutninger.

Light Control-boksen fås med følgende ekstraudstyr: 
• Bluetooth-betjeningsgrænseflade
• KNX-modul

Artikelnumrene	til	de	forskellige	varianter	af	Light	Control-bokse	finder	du	i	
kapitel	”1.4	Produktidentifikation”	på	side	7.

Følgende	enheder	kan	sluttes	til	RJ-45-	og	DALI-grænsefladerne:

• RJ-45: CELINE Satellite-lyskilder og NOVA Slave-lyskilder. Spæn-
dingsforsyningen og styringen af lyskilderne sker via ESYLUX Light 
Control-boksen

• DALI: Flere Light Control-bokse, DALI-tilstedeværelsessensorer, DA-
LI-switche, ESYLUX CELINE DALI-lyskilder og NOVA DALI-lyskilder

• RJ-11: Denne tilslutning anvendes til at forbinde lysgrupper via ELC-
bus (se kapitel 4.4 på side 29)

Du	finder	flere	oplysninger	om	tilslutningsmulighederne	på	Side	16.

Leverancen omfatter: ELC SmartDriver, DALI-C0-forbindelseskabel, 
ELC-busforbindelseskabel, kablet klemme til tilslutning til DALI C1-C4.

3.2 Funktioner

For at Light Control-boksen kan opfylde sine funktioner, skal der sluttes en 
DALI-tilstedeværelsessensor (medfølger ikke) til Light Control-boksen.

Light Control-boksen styrer den tilsluttede belysning. Konstantlysregulerin-
gen sker afhængigt af det omgivende lys og kun, når tilstedeværelsessenso-
ren registrerer tilstedeværelsen af levende væsner.

I DALI-systemet (Digital Addressable Lightning Interface) modtager Light 
Control-boksen styretelegrammerne via de elektroniske forkoblingsenheder 
(EVG) og styrer samtidig alle de lyskilder, der er tilsluttet DALI-gruppen. 
I følgende tabel oplistes Light Control-boksens funktioner. Oversigten er 
rettet mod elektrikere og brugere som hjælp til efterfølgende indstilling.

Enheder, der kan 
tilsluttes

Forudsætning:  
DALI-sensor

Konstantlys- 
regulering

DALI
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De	fleste	indstillinger	er	kun	mulige	via	fjernbetjeningen	eller	
appen.

Funktion Brug

Dæmpning Tilpasning af belysningsstyrken.

Konstantlys- 
regulering

Konstante lysforhold gennem automatisk tilpasning 
af belysningsstyrken til dagslysforholdene ved perso-
ners tilstedeværelse.

Lysmåling Tilstedeværelsessensorens lyssensor eller en ekstra 
lyssensor måler det omgivende lys. 

Efterløbstid Indstilling af lysvarighed efter seneste registrerede 
tilstedeværelse.

Frakoblingsvarsel Henvisning til forløbne efterløbstid. 

Orienteringslys Aktivering og deaktivering af en diskret belysning af 
rum og etager efter afslutningen af efterløbstiden. 

Orienteringslysets 
varighed

Fastlæggelse af orienteringslysets varighed i timer 
eller med klokkeslæt

Fuldautomatisk 
tilstand

Automatisk styring af belysning, når tilstedeværelse 
registreres.

Halvautomatisk 
tilstand

Den automatiske styring af belysningen, når tilste-
deværelse registreres, skal aktiveres manuelt via 
eksterne kontakter. 

Lysopsætninger Valg	blandt	fire	indstillelige	lyskonfigurationer	til	
rumbelysning.

Du	finder	udførlige	funktionsbeskrivelser	i	kapitlerne	om	betjening	
via fjernbetjening eller app. 

Oversigt over 
funktioner
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3.3 Målbilleder

3.3.1 Mål

23
6 m

m

474 mm

26
4 m

m
13

2 
m

m
75

 m
m

x8

SmartDriver

x16

x4

x12
SmartDriver



Montering og tilslutning

D
ok

.-
nr

. 
B

A
0

1
2

4
9

7
_0

3

13 / 106

DA

4 Montering og tilslutning

4.1 Montering
Light Control-boksen er beregnet til montering på vægge eller lofter. For at 
apparatet udluftes tilstrækkeligt, skal følgende afstande til vægge og lofter 
overholdes:

• Afstand til siderne af apparatet: Mindst 5 cm.
• Afstand til oversiden eller undersiden (ved loftsmontering): mindst 10 

cm.

M
in

. 5
0 m

m

M
in

. 5
0 m

m

Min. 50 mm

Min. 50 mm

Min. 100 mm

Min. 100 mm

Billede: Afstande til vægge og lofter
Montering:

  Bor	fire	fastgørelseshuller.

  Skru Light Control-boksen fast.

Loftsmontering og vægmontering
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4.2 Tilslutning af SmartDriver
  Skru afdækningen af for at få adgang til tilslutningsklemmerne.

1. 

21

Tilslutningsklemme til kontakt S1/S2
2. Nettilslutningsterminal

FARE!

Livsfare på grund af elektrisk stød! 
  Sørg for, at ledningen er spændingsfri.

  Kontroller, at ledningen er uden spænding.

Tilslutning til strømforsyningen:
  Slut boksen til strømtilslutningsklemme og kontaktklemme iht. instal-

lationstegningen.
1. Kontakt S1
2. Kontakt S2
3. Fase 230 V ~
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4. Nulleder
5. Beskyttelsesleder

Installationstegning:

L
N
PE

S1 S2XX S2S1 L L C0- C0-C0+ C0+N N

1. 2. 3. 4. 5.

Tryk på kontakten videregives ikke til andre Light Control-bokse via 
DALI. Hvis du vil indstille Light Control-bokse, der er tilsluttet via 
DALI, med en enkelt kontakt, skal du tilslutte kontakten parallelt 
til boksene.
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4.3 Tilslutning af enheder til SmartDriver

4.3.1 Oversigt: Enheder, der kan tilsluttes
Light Control-boksen er beregnet til tilslutning af lyskilder og DALI-lyskilder. 
Til	dette	formål	findes	der	følgende	tilslutninger:

• RJ-45-stik til forbindelse med CELINE Satellite- eller NOVA Slave-lys-
kilder

• DALI-tilslutninger til tilslutning af tilstedeværelsessensor, DALI-kon-
takter og andre Light Control-bokse (DALI C0), DALI-lyskilder og 
DALI-enheder (DALI C1 til C4)

RJ-11-stikkene anvendes til tilslutning af belysningsgrupper. Se 
grafik	Side	30.

DS1

DS2

EVG

EVG

DALI

DALI C1 - C4

DALI C0 

RJ-45

S1/S2

max. 4 x 25

DALI

Oversigt: Tilslutningsmuligheder
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4.3.2 Tilslutninger

1. 

5

421 3

6

KNX-tilslutning (kun model ELC SmartDriver KNX)
2. Nettilslutningsklemme med DALI C0-tilslutninger
3. Samledåse DALI C1-C4
4. RJ-45-stik til tilslutning til de anførte ESYLUX-lyskilder
5. USB-tilslutning, udelukkende til serviceformål
6. Samledåse DALI C0

7. 

8

7

9

”DALI Power”-kontakt til DALI.-busspændingsforsyning  
(se kapitel 4.3.8.1 på side 24).
8. Kontakt til ”ELC buskonfiguration”. Kontaktstilling ”ON”: Kun 
enheder ved start og slut af en ELC-busforbindelse.
9. RJ-11-stik til forbindelse med ELC-bus (se kapitel 4.4 på side 
29).

4.3.3 Tilslutning af tilstedeværelsessensor
For at Light Control-boksen kan regulere lyset som ønsket, skal den tilslut-
tes en DALI-tilstedeværelsessensor. Til dette formål kan du anvende følgen-
de ESYLUX DALI-loftstilstedeværelsessensorer:

• PD-C360i/8 ELC (bestillingsnummer EP10427602)
• PD-C360i/24 ELC (bestillingsnummer EP10427619)

DALI- 
tilstedeværel-
sessensor 
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Disse tilstedeværelsessensorer har et detekteringsområde på 360°. De 
måler også lysstyrken og modtager fjernbetjeningens infrarødsignaler. Sen-
sorens leveringsomfang omfatter også et DALI-kabel med passende stik til 
tilslutning af Light Control-boksen.

Sådan tilsluttes tilstedeværelsessensoren:
  Forbind Light Control-boksen til tilstedeværelsessensoren med det 

medfølgende kabel.

ESYLUX 
PD-C360i/8 ELC

PD-C360i/24 ELC

SENSOR

C0

C0

4.3.4 Tilslutning af CELINE-/NOVA-lyskilder

ESYLUX ELC SmartDriver ESYLUX NOVA Slave / CELINE Satellite 
3000 K / 4000 K 

RJ-45 RJ-45 RJ-45 RJ-45
RJ-45

C4 C3 C2 C1

Du kan slutte følgende lyskilder i CELINE- og NOVA-serierne til RJ-45-stik-
ket på Light Control-boksen: 

• CELINE Satellite med en farvetemperatur på 3000 K og 4000 K
• NOVA Slave med en farvetemperatur på 3000 K og 4000 K

Lyskilderne strømforsynes fra Light Control-boksen via forbindelseskablet. 
Light	Control-boksen	har	RJ-45-grænseflader	til	tilslutningen.	Hver	enkelt	

RJ-45-
tilslutning
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RJ-45-grænseflade	er	en	selvstændig	belysningskanal	(C1,	C2,	C3,	C4),	
som Light Control-boksen kan styre særskilt. 

Som RJ-45-patchkabel kan du anvende alle moderne netværk-
skabler af typen Cat5 eller højere.

ADVARSEL!

Overhold den maksimale kabellængde!
RJ-45-forbindelseskablet må være maks. 10 meter langt.

Benyt kun tilslutningen til ESYLUX-lyskilder!
Kun de ovenfor angivne ESYLUX-lyskilder må tilsluttes RJ-45-stikkene. 
Andre enheder såsom internetroutere eller lyskilder, der er beregnet til 
strømforsyning via LAN-kabel (Power over Ethernet), kan blive ødelagt, hvis 
de tilsluttes.

4.3.5 Tilslutning af DALI-lyskilder og DALI-switch-enheder
På	DALI-grænsefladerne	C1	til	C4	kan	du	tilslutte	DALI-lyskilder	og	DA-
LI-switch-enheder. Ikke-DALI-kompatible enheder kan forbindes med DA-
LI-switch-enheder, f.eks. ventilatorer eller skærmstyringer. 
DALI-switch-enheder fås som tilbehør. Modellen SW DALI Full Automation 
(artikelnr. EP10427473) er fra fabrikken indstillet til Fuldautomatisk og en 
efterløbstid på 30 minutter. Modellen SW DALI Semi Automation (artikelnr. 
EP10427480) er fra fabrikken indstillet til Halvautomatisk og en efter-
løbstid på seks minutter. For begge modeller kan disse fabriksindstillinger 
ændres	med	fjernbetjeningen.	Du	finder	flere	oplysninger	om	disse	enheder	
på webstedet www.esylux.com.
På	DALI-grænsefladerne	C1	til	C4	kan	du	tilslutte	maks.	fire	DALI-grupper.	
For hver gruppe kan der tilsluttes maks. 25 DALI-deltagere, og grupperne 
forsynes fra DALI-bussen. Parametreringen af de elektroniske forkoblingsen-
heder sker automatisk via broadcast. 
DALI-grænsefladerne	tilknyttes	belysningskanalerne	numerisk.	Belysnings-
kanal	C4	svarer	f.eks.	til	DALI-grænseflade	C4.

Tilknytning	af	DALI-grænsefladerne	DALI	C1-C4	til	belysningskana-
lerne C1-C4 (RJ-45-stik) kan ændres. Se kapitel DALI-map, Side 62.

ADVARSEL!

Der kan opstå funktionsfejl i de elektroniske DALI-forkoblingsenheder, hvis 
polerne tilsluttes forkert!

  Overhold	DALI-specifikationerne	(IEC	62386). 
Anvend et kabel (medfølger ikke) til alle DALI-forbindelser iht. DA-
LI-specifikationerne	(IEC	62386).
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Sådan tilslutter du DALI-lyskilder og DALI-switches:
  Ved	hjælp	af	mærkningen	på	samledåsen	finder	du	tilslutningskabler-

ne på den medfølgende klemme, der passer til den ønskede DALI-ka-
nal:

RJ-45

C1C2C3C4

DALI

C4 C3 C2 C1

  Forbind enhedens DALI-tilslutninger med kablerne i stikklemmen:

  Sæt klemmen fast på DALI C1-C4-stiftrækken:

 

DALI

1

2

Enheden er nu tilsluttet.
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4.3.6 Tilslutning af DALI-kontakt
Der	kan	tilsluttes	en	ekstern	DALI-kontakt	på	DALI-grænsefladen	C0.	DA-
LI-kontakten er et eksternt modul, som sender standard-16-bit-kommando-
er (IEC 62386-102:2009). Via DALI-tasten kan du f.eks. tænde og dæmpe 
belysningen. Du kan også hente opsætninger med et DALI-opsætningsmo-
dul.	Du	finder	muligheder	for	DALI-kommandoer	i	kapitel	15.1	på	side	102.

Esylux DALI-tasten Push Button 8x DALI (artikelnummer EC10430923) er 
konfigureret	passende	fra	fabrikken.	Derved	kan	du	sende	følgende	kom-
mandoer uden ekstra opsætningsmodul:

• Tænd/sluk for lyset
• Dæmpe lysstyrken
• Opsætning 1-4 til
• Konstantlysregulering til

Når Light Control-bokse forbindes via DALI (se 4.3.8 på side 23) eller ELC-
bus (se 4.4 på side 29), modtager alle de forbundne enheders lygter tast-
kommandoerne.

Tilslutning kan ske på to måder:

1. Du kan anvende et af C0-stikkene. Passende stik fås som tilbehør hos 
ESYLUX.

SENSOR

C0

C0

ekstern DALI- 
kontakt
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2. Du kan anvende C0-tilslutningerne på strømklemmen: 

1

1: Strømklemme med DALI C0-tilslutninger.

C0-tilslutningens position på klemmen: 

S1 S2XX S2S1 L L C0- C0-C0+ C0+N N

1. 2.

1. DALI C0 +
2. DALI C0 -

4.3.7 Tilslutning med KNX-bus
Modellen ELC SmartDriver KNX har et KNX-modul og kan forbindes ved 
hjælp af en KNX-bus.

KNX
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ADVARSEL!

Forkert tilslutning af polerne medfører, at en eller flere deltagere ikke fungerer.
  Vær opmærksom på klemmernes mærkning.

Pga. beskyttelsen imod omvendt polaritet, der er indbygget i eksplosionssik-
rede enheder, bliver udstyret ikke ødelagt.

Sådan sluttes Light Control-boksen til KNX-bussen:
  Forbind KNX-busledningen med korrekt polaritet til Light Control-bok-

sens KNX-tilslutning via en stiftliste.

Installationstegning:

–

+
–

+

KNX

4.3.8 Paralleltilslutning af SmartDrivere

Når SmartDriver parallelforbindes via DALI, danner alle lyskilder, der er 
tilsluttet SmartDriver, en fælles belysningsgruppe. Lyskilder i en belysnings-
gruppe udfører alle kommandoer, der udgives via fjernbetjening, app eller 
tast.

Hvor mange SmartDrivere, der kan forbindes parallelt, og hvor mange lys-
kilder, der kan høre til en belysningsgruppe, afhænger af, hvilke SmartDri-
ver-modeller, der anvendes:

SmartDriver  
model 

SmartDrivere, der kan 
tilsluttes parallelt (maks.)

Lyskilder pr. belysnings-
gruppe (maks.)

ELC SmartDriver x4 20 80

ELC SmartDriver x8 10 80

ELC SmartDriver x12 6 72

ELC SmartDriver x16 5 80

Der	kan	styres	endnu	flere	lyskilder	samlet	ved	at	belysningsgrup-
perne forbindes via ELC-bus. Se tabel på side 31.

Hvis mere end fem SmartDrivere forbindes parallelt, skal enhederne først 
konfigureres	korrekt.

LysgrupperLysgrupper



Montering og tilslutning

D
ok

.-
nr

. 
B

A
0

1
2

4
9

7
_0

3

24 / 106

DA

4.3.8.1 Konfigurer DALI-busspænding til paralleltilslutning
Ved leveringen står kontakten til DALI-busspændingen på hver Light Con-
trol-boks på ”ON”. Således leverer hver Light Control-boks den nødvendige 
driftsspænding til DALI-bussen.

Hvis mere end fem bokse forbindes med hinanden, må der højst være 5 
bokse, der har DALI-spændingsforsyning aktiveret. I dette tilfælde skal 
DALI-busspændingsforsyningen deaktiveres på nogle enheder før paralleltil-
slutningen. 

Leveringstilstand: DALI-busspændingsforsyning er aktiv.

Hvis man eksempelvis forbinder 10 Light Control-bokse, skal DALI-spæn-
dingsforsyningen således være deaktiveret på boksene 6 til 10.

ON ON ON ON ON

OFF OFF OFF OFF OFF

OFF OFF OFF OFF OFF

max. 5 x ON

ON ON ON ON ON

OFF OFF OFF

OFF OFF OFF OFF OFF

ON ON

Paralleltilslutning: Kontakten ”DALI Power” må kun stå på ”ON” ved fem enheder.

Forsigtig, 
beskadigelse af 
enhed! 
 
Maksimalt 5 
"DALI Power" 
-kontakter på 
"ON"!
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Sådan deaktiverer du DALI-busspændingsforsyningen:

DALI POWER OFF

230 V ~L
N 230 V ~L

N

OFF

Forløb: Deaktivering af DALI-busspændingsforsyningen.

  Kobl enheden fra netspændingen.

  Fjern afdækningen, for at få adgang til ”DALI Power”-kontakten.

  Sæt ”DALI Power”-kontakten på ”OFF”.

  Fastgør afdækningen.

  Tilslut igen enheden til netspændingen.

  I den efterfølgende initialiseringsfase indlæser enheden kontakt-
stillingen.

  Den interne busspændingsforsyning er deaktiveret.

Når du omstiller kontakten i drift, har det ingen indvirkning på 
busspændingsforsyningen. For Light Control-boksen læser kun 
kontaktstillingen i initialiseringsfasen. Kobl derfor altid først enhe-
den fra netspændingen, før du ændrer kontaktstillingen.

Fremgangsmåden er den samme, når DALI-busspændingsforsyningen til en 
enhed skal aktiveres igen:

Sådan aktiverer du DALI-busspændingsforsyningen:

DALI POWER ON

230 V ~L
N 230 V ~L

N

ON

Forløb: Aktivering af DALI-busspændingsforsyningen.
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  Kobl enheden fra netspændingen.

  Fjern afdækningen, for at få adgang til ”DALI Power”-kontakten.

  Sæt ”DALI Power”-kontakten på ”ON”. 

  Fastgør afdækningen.

  Tilslut igen enheden til netspændingen.

  I den efterfølgende initialiseringsfase indlæser enheden kontakt-
stillingen.

  Busspændingsforsyningen er aktiveret.

4.3.8.2 Paralleltilslutning af SmartDrivere
Før en boks forbindes, skal du kontrollere, at spændingsforsyningen på DA-
LI-bussen er indstillet korrekt:

• Kontakten ”DALI Power” står på ”ON” ved højst 5 bokse. Når der 
parallelforbindes mindre end 5 bokse, skal ”DALI Power”-kontakten 
stå på ”ON” ved alle enheder.

Sådan forbinder du Light Control-bokse:
  Stik det medfølgende kabel i et af de stik, der er markeret med ”C0” 

på de to Light Control-bokse.

C0
C0 C0

C0

SENSOR SENSOR

Paralleltilslutning af Light Control-bokse

Hvis du efterfølgende tilslutter en Light Control-boks til en alle-
rede indstillet Light Control-boks, er der lagret forskellige indstil-
linger i enhederne. Nulstil i dette tilfælde den indstillede boks til 
fabrikstilstanden, og indstil derefter den forbundne Light Con-
trol-boks igen.  
Fabrikstilstanden kan indstilles med universalfjernbetjeningen (se 
kapitel 8.9 på side 68) og med appen (se kapitel 13.1.8 på side 
91).

Efterfølgende 
paralleltilslut-
ning
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4.3.9 Alternativ: Ekstern DALI-netdel
Som alternativ kan du anvende en ekstern DALI-netdel til spændingsforsy-
ning af DALI-bus. For at undgå skader på enheder, skal busspændingsforsy-
ningen være deaktiveret ved alle Light Control-bokse.

4.3.9.1 Deaktivering af intern busspændingsforsyning

DALI PS

ON ON

OFF OFF OFF OFF OFF

OFF OFF OFF OFF OFF

OFF OFF OFF OFF OFF

OFF OFF OFF OFF OFF

OFF OFF OFF OFF OFF

OFF OFF OFF

16 V

DALI PS
16 V

Spændingsforsyning fra en ekstern DALI-netdel: Alle ”DALI Power”-kontakter står på ”OFF”.

Sådan deaktiverer du DALI-busspændingsforsyningen:

DALI POWER OFF

230 V ~L
N 230 V ~L

N

OFF

Forløb: Deaktivering af DALI-busspændingsforsyningen.

Forsigtig, 
beskadigelse af 
enhed:  
 
Alle ”DALI Pow-
er”-kontakter på 
”OFF”!
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  Kobl enheden fra netspændingen.

  Fjern afdækningen, for at få adgang til ”DALI Power”-kontakten.

  Sæt kontakten på ”OFF”. 

  Fastgør afdækningen.

  Tilslut igen enheden til netspændingen.

  Gentag processen for alle andre enheder

  I den efterfølgende initialiseringsfase indlæser enheden kontakt-
stillingen.

  Den interne busspændingsforsyning er deaktiveret.

Når du omstiller kontakten i drift, har det ingen indvirkning på 
busspændingsforsyningen. For Light Control-boksen læser kun 
kontaktstillingen i initialiseringsfasen. Kobl derfor altid først enhe-
den fra netspændingen, før du ændrer kontaktstillingen.

Derefter kan der tilsluttes en ekstern netdel.

4.3.9.2 Tilslut en ekstern DALI-spændingsforsyning

Den eksterne spændingsforsyning tilsluttes en Light Control-boks. Bus-
spændingen kan nu benyttes af alle yderligere Light Control-bokse via 
paralleltilslutningen.

ADVARSEL!

Ødelæggelse af Light Control-boksen ved anvendelse af en ekstern DALI-netdel 
og aktiv intern busspændingsforsyning!

  Sørg for, at kontakten ”DALI Power” står på ”OFF” på alle Light Con-
trol-bokse (se  på side 25)!

Sådan tilslutter du en ekstern DALI-spændingsforsyning:

1

1: Strømklemme med DALI C0-tilslutninger
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  Kobl enheden fra netspændingen.

  Fjern afdækningen for at få adgang til tilslutningsklemmen.

  Slut spændingsforsyningen til strømklemmen iht. installationstegnin-
gen:

 

L L C0- C0-C0+ C0+N N
16 V

DALI PS

Fastgør afdækningen.

  Tilslut igen enheden til netspændingen.

  DALI-bussen forsynes med spænding fra den eksterne spændings-
forsyning.

4.4 Tilslutning af belysningsgrupper via ELC-bus
Når SmartDrivere er forbundet via DALI C0, danner alle tilsluttede lyskilder 
en belysningsgruppe. Derved gælder alle indstillinger som nominel lysstyrke 
og efterløbstid for alle lyskilder, ligesom en sensors tilstedeværelsesregistre-
ringer.
Ved nogle rumkonstellationer er denne gruppedannelse ikke optimal: Når 
en tilstedeværelsessensor registrerer en person i et storrumskontor, kan det 
være tilstrækkeligt, at kun en del af rummet oplyses. For resten af rummet 
kan et svagere orienteringslys være nok.
Netop denne mulighed tilbyder forbindelsen af belysningsgrupper via 
ELC-bus, der endvidere øger antallet af lyskilder, der kan styres. ELC-bus 
forstørrer ikke en belysningsgruppe, men den netforbinder op til 10 belys-
ningsgrupper.
Ligesom andre bus-netforbindelser har ELC-bus også en kædetopologi. Til 
beskyttelse mod fejl skal begge ender af forbindelsen udstyres med afslut-
ningsmodstande.	Det	gøres	ved	hjælp	af	ELC-bussens	konfigurationskon-
takt.

ELC-bus:  
Maksimalt 10 
belysningsgrup-
per 
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DALI C0

RJ-45

ELC Bus

Forbindelse mellem belysningsgrupper via ELC-bus.

4.4.1 Forskelle mellem DALI- og ELC-forbindelse

DALI- og ELC-forbindelser er forskellige på to punkter: 

• Kommandoer og signaler, der kan overføres
• Antal lyskilder, der kan styres

Forskelle ved overførsel af kommandoer og signaler:

Overførsel via DALI-bus Overførsel via ELC-bus

Indstillingskomman-
doer (nominel lyssty-
rke, efterløbstid osv.)

alle alle

Overstyringskomman-
doer (via tast, fjern-
betjening, app)

alle Til, fra, opsætningsvalg
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Sensorsignaler: 
Lysstyrke 
 
Tilstedeværelsesreg-
istrering 

alle

 
Ingen overførsel 

 
Overførsel, reaktion på 
signal	kan	konfigureres	

via ESY-Pen-app

Eksempel: Tilstedeværelsessensoren for belysningsgruppe 1 måler en un-
derskredet nominel lysstyrke og registrerer tilstedeværelse. Begge signaler 
overføres via DALI til SmartDriver, som sender en aktiveringskommando til 
alle lyskilder i belysningsgruppe 1.
Tilstedeværelsessensoren for belysningsgruppe 2 registrerer også en un-
derskredet nominel lysstyrke, men ikke tilstedeværelse. Derfor aktiveres 
belysningsgruppe 2 ikke. Først når ELC-bus overfører tilstedeværelsesregi-
streringen fra belysningsgruppe 1 til belysningsgruppe 2, aktiverer belys-
ningsgruppe 2 enten belysning eller orienteringslys afhængigt af den valgte 
indstilling.

Forskelle ved antallet af lyskilder, der kan styres:

ELC-bus øger antallet af lyskilder, der kan styres, da den kan forbinde op til 
10 belysningsgrupper:

SmartDriver  
model 

Lyskilder pr. DALI-be-
lysningsgruppe (maks.)

Lyskilder ved forbindelse 
af belysningsgrupperne 

via ELC-bus (maks.)

ELC SmartDriver x4 80 800

ELC SmartDriver x8 80 800

ELC SmartDriver x12 72 720

ELC SmartDriver x16 80 800

4.4.2 Oprettelse af ELC-busforbindelse
De påkrævede kabler med RJ-11-stik medfølger. RJ-11-stikkene er parallel-
koblede, der er derfor intet indgangs- eller udgangsstik.

ELC-buskonfigurationskontakten	kobler	ikke	busforbindelsen	til	eller	fra,	
men	den	konfigurerer	enheden	til	busforbindelsen.	Kontakten	aktiverer	
afslutningsmodstande, der skal være i starten og slutningen af ELC-busfor-
bindelsen. Ved forkert kontaktstilling fejlbehæftes signaloverførslen.
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1

2

ELC-busforbindelse.  
1: RJ-11-stik til forbindelseskabel.  
2: ELC-buskonfigurationskontakt.

Sådan forbindes belysningsgrupper via ELC-bus:
  Fjern	afdækningen,	for	at	få	adgang	til	RJ-11-kontakter	og	ELS-konfi-

gurationskontakt.

  Forbind en SmartDriver fra en belysningsgruppe, der skal netforbin-
des, med et RJ-11-kabel med en SmartDriver fra en anden belys-
ningsgruppe, der skal netforbindes.

  Gentag proceduren, indtil alle belysningsgrupper er forbundet via RJ-
11-kabler som ønsket.

  Indstil	ELC-buskonfigurationskontakterne:	 
Kontakterne skal stå på ”ON”, hvis der kun er tilsluttet et RJ-11-ka-
bel. 
Kontakterne skal stå på ”OFF”, når der er tilsluttet to RJ-11-kabler, 
som viderefører enhedens forbindelse.

  Anbring afdækningen igen.

  Belysningsgrupperne er forbundet via ELC-bus.
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En korrekte forbindelse ser eksempelvis således ud:

DALI C0 

RJ-45

RJ-11 ELC-Bus

OFF

1

ON

2 3

1

1

ON

2

Korrekt forbindelse via ELC-bus.
1: Lysgrupper
2: ELC-buskonfigurationskontakt på enheder ved start og slut af forbindelsen. 
Kontaktstilling: ON.
3: ELC-buskonfigurationskontakt på enheder i midten af forbindelsen. Kon-
taktstilling: OFF.

4.5 Initialiseringsfase
Efter hver tilslutning af spænding starter Light Control-boksen initialise-
ringsfasen.

Light Control-boksens funktionsmåde under initialiseringsfasen:

• Tilsluttede lyskilder er tændt.
• Tilsluttet tilstedeværelsessensor: I dette tidsrum blinker først den røde 

LED og derefter den blå LED. Når tiden er gået, blinker den grønne 
LED 4 gange, hvorefter sensoren er driftsklar.

• Light Control-boksen er driftsklar efter ca. 30 sekunder og arbejder 
iht. fabriksprogrammet eller det selvindstillende program. 
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Efter initialiseringsfasen har tilstedeværelsessensorens LED-signa-
ler følgende betydning:  
Rød LED = Fjernbetjeningens kommando modtages. 
Grøn LED = Registreret tilstedeværelse. 
Blå LED = Light Control-boksen er i programmeringstilstand.

4.6 Fabriksindstillinger

Light Control-boksene er forsynet med et fabriksprogram. Forudindstillin-
gerne kan ændres efter behov. ESYLUX anbefaler, at ændrede indstillinger 
noteres i tabellens højre kolonne.

Forudindstillinger Fra fabrikken Egen indstilling

Driftsmodus fuldautomatisk
Nominel lysstyrke 500 lux
Efterløbstid for belysning 5 minutter
Orienteringslys Lysstyrke 10 %

Varighed for orienteringslys 0 minutter

Frakoblingsvarsel, kanal 1-4 60 sekunder
DALI-kanal 1 Masterkanal 1 (C1)
DALI-kanal 2 Slavekanal 2 (C2)
DALI-kanal 3 Slavekanal 3 (C3)
DALI-kanal 4 Slavekanal 4 (C4)

DALI-switch DS1
aktiv, tilstand: fuld-
automatisk

Efterløbstid DS1 30 minutter

DALI-switch DS2
aktiv, tilstand: 
Halvautomatik

Efterløbstid DS2 30 minutter

4.7 Første trin
Dit	lyssystems	konfiguration	oprettes	nemmest	ved	først	at	foretage	følgen-
de indstillinger:

• Dato og klokkeslæt: Dato og klokkeslæt skal være korrekt indstillet, 
for at funktioner som det tidsstyrede orienteringslys fungerer korrekt. 
Klokkeslættets indstilling skal kontrolleres én gang om året. Indstil-
lingerne kan foretages med fjernbetjeningen (se kapitel 8.8) og med 
appen (se kapitel 13.1.1).

• Aktivering af lyssensor: Hvis du slutter lyskilder med en ekstra lyssen-
sor til Light Control-boksen, skal du aktivere sensorerne. Dette sker, 
hvis du kalibrerer sensorerne. 
Kalibreringen kan ske med fjernbetjeningen (se kapitel 8.2) og med 
appen (se kapitel 13.2.2).

Lyskilder med  
lyssensor
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5 Oversigt over driftstilstande
Light Control-boksen kan styre rumbelysningen på en energibesparende 
måde, idet den tager højde for tilstedeværelsen af mennesker og lysstyrken 
af det omgivende lys. For hurtigt at opnå de ønskede indstillinger er følgen-
de oplysninger nyttige:

• Driftstilstandenes automatiske rækkefølge, når Light Control-boksen 
ikke registrerer tilstedeværelse.

• Driftstilstande, som udløses manuelt.
• Eventuel registreret tilstedeværelses påvirkning af de enkelte driftstil-

stande.
Ændringer i det omgivende lys kan ved de pågældende indstillinger føre til 
automatisk til- og frakobling af belysningen. Ændringer i det omgivende lys 
medfører dog ikke omskiftning af den aktuelle driftstilstand.

5.1 Driftstilstandenes rækkefølge
Når Light Control-boksen tilkobles, og der ikke længere registreres tilstede-
værelse, gennemgår den på hinanden følgende driftstilstande:

Normal drift - frakoblingsvarselsdrift - orienteringslysdrift - energisparedrift.

Driftstilstande som frakoblingsvarselsdrift og orienteringslysdrift kan forløbe 
helt ubemærket, hvis deres varighed indstilles til 0 sekunder.

Normal drift

Handling i 
normal drift

• Belysning iht. programmering/fabrikspro-
gram ved registreret tilstedeværelse.  
Bemærk: Frakobling af belysningen kan 
være en del af normal drift, hvis Light Con-
trol-boksen programmeres til en nominel 
lysværdi, der overskrides af dagslyset. 

Udløser af 
normal drift

• Ved aktiveret Fuldautomatisk: 
- Tilstedeværelsesregistrering. 
- Manuel tilkobling via kontakt eller fjern-
betjening.

• Ved aktiveret Halvautomatisk:  
Manuel tilkobling via kontakt eller fjernbe-
tjening.

Udløser af 
normal drift

• Uafhængigt af halv- eller fuldautomatisk drift: 
Normal drift kan også udløses af bevægel-
sesregistrering i frakoblingsvarselstiden 
(se nedenfor), hvis overstyringsdriften (se 
nedenfor) forinden har været aktiv.

Driftstilstandenes  
rækkefølge
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Varighed

• Så længe der registreres bevægelser plus 
efterløbstid. 
Efterløbstiden kan indstilles til værdier 
mellem 1 og 240 minutter.

Følgedrifts- 
tilstand • Frakoblingsvarselsdrift.

Frakoblingsvarselsdrift

Handling i frakoblings-
varselsdrift

• Belysning iht. indstilling for orienterings-
lys.

Udløser af frakoblings-
varselsdrift

• Efterløbstidens forløb i regulerings- eller 
overstyringsdrift.

Varighed • Indstillingsafhængigt, 0 til 240 sekunder.

Følgedrifts- 
tilstand • Orienteringslysdrift.

Orienteringslysdrift

Handling i orienterings-
lysdrift

• Belysning iht. indstilling for orienterings-
lys.

Udløser af orienterings-
lysdrift

• Det indstillede tidsforløb til frakoblingsvar-
selsdrift. 

Varighed • Indstillingsafhængigt. 0 til 240 minutter 
eller klokkeslætinterval.

Følgedrifts- 
tilstand

• Energisparedrift.

Energisparedrift

Handling i  
energisparedrift • Frakobling af belysningen.

Udløser af  
energisparedrift • Orienteringslystidens forløb.

Varighed

• Ved aktiveret Fuldautomatisk:  
Indtil der registreres tilstedeværelse og 
overskredet nominel lysstyrkeværdi. 

• Ved aktiveret Halvautomatisk: 
Indtil kontakt eller fjernbetjening starter 
normal drift. 

Følgedriftstilstand • Normal drift eller overstyringsdrift.
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5.2 Manuelt udløste driftstilstande
Ud over disse driftstilstande, imellem hvilke Light Control-boksen kan skifte 
automatisk, er der stadig driftstilstande, som aktiveres manuelt eller som 
følge af bestemte hændelser:

Overstyringsdrift

Handling

• Belysning, der afviger fra normal drift som 
følge af manuelle indgreb såsom lysstyrke-
ændringer eller aktivering af opsætninger. 
De manuelle ændringer er midlertidige og 
lagres ikke. 
Bemærk: Indstillinger af efterløbstiden til 
normal drift gælder også for overstyrings-
driften. 

Udløser af  
overstyringsdrift

• Kommando via kontakt, fjernbetjening eller 
app under normal drift

• Bevægelsesregistrering i frakoblingsvar-
selstiden, hvis overstyringsdrift har været 
aktiv forud for frakoblingsvarslet.

Varighed • Så længe der registreres bevægelser plus 
indstillet efterløbstid.

Følgedrifts- 
tilstand

• Frakoblingsvarselstid, som efter normal 
drift.

Programmeringstilstand

Udløser • Fjernbetjeningstast eller app-kommando til 
start af programmeringstilstanden.

Handling
• Lagring af de overførte indstillinger fra 

lysforhold, efterløbstider osv. via fjernbetje-
ning eller app. 

Følgedrifts- 
tilstand

• Ved aktiveret Fuldautomatisk:  
Energisparedrift, overgang til normal drift 
via tilstedeværelsesregistrering. 

• Ved aktiveret Halvautomatisk:  
Energisparedrift.

Udløser af følgedriftstil-
stand

• Fjernbetjeningstast til afslutning af pro-
grammeringstilstand eller aktivering af en 
ændret indstilling via appen.

• Fem minutters inaktivitet (programmerings-
tilstanden afsluttes derefter automatisk).
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Testmodus

Udløser • Fjernbetjeningstast til start af testtilstand.

Handling • Alle lyskanaler arbejder 100 %, sensorens 
blå LED blinker ved registreret bevægelse. 

Følgedriftstilstand

• Ved aktiveret Fuldautomatisk:  
Energisparedrift, overgang til normal drift 
via tilstedeværelsesregistrering.

• Ved aktiveret Halvautomatisk:  
Energisparedrift.

Udløser af følgedriftstil-
stand • Fjernbetjeningstast til start af testtilstand.

Fejltilstand

Handling • Alle lyskanaler arbejder 100 %.

Udløser • Defekt i tilstedeværelsessensor eller DA-
LI-netdel.

Følgedriftstilstand

• Ved aktiveret Fuldautomatisk:  
Energisparedrift, overgang til normal drift 
via tilstedeværelsesregistrering. 

• Ved aktiveret Halvautomatisk:  
Energisparedrift.

Udløser af følgedriftstil-
stand • Afhjælpning af fejlen.

5.3 Driftstilstande og registrerede bevægelser
For	at	du	kan	konfigurere	Light	Control-boksen	efter	eget	ønske,	har	du	
brug for oplysninger om, hvilken handling der foretages, hvis der registreres 
bevægelser inden for en driftstilstand. 

Normal drift

Virkningen af registreret 
bevægelse

• Alle registrerede bevægelser inden for 
efterløbstiden genstarter efterløbstiden og 
forlænger således normal drift. 

Følgedrifts- 
tilstand

• Ingen, normal drift forbliver aktiv ved be-
vægelsesregistrering. 
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Frakoblingsvarselsdrift

Virkningen af registreret 
bevægelse • Afslutning af frakoblingsvarselsdriften. 

Følgedrifts- 
tilstand

• Skift til forudgående driftstilstand, enten 
normal drift eller overstyringsdrift.

Orienteringslysdrift

Virkningen af registreret 
bevægelse • Afslutning af orienteringslysdriften.

Følgedrifts- 
tilstand • Normal drift.

Energisparedrift

Virkningen af registreret 
bevægelse • Afhængigt af foretagne indstillinger. 

Følgedrifts- 
tilstand

• Ved aktiveret Fuldautomatisk:  
Normal drift. 

• Ved aktiveret Halvautomatisk: 
Ingen påvirkning af bevægelsesregistrering. 
Normal drift eller overstyringsdrift skal star-
tes via kontakt, fjernbetjening eller app.
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6 Indstillinger ved hjælp af fjernbetjening
Indstillingen af Light Control-boksen kan foretages ved hjælp af fjernbetje-
ningen.	Hvis	der	sluttes	flere	Light	Control-bokse	til	en	Light	Control-boks,	
overtager elle Light Control-bokse de foretagne indstillinger.
Med den infrarøde fjernbetjening Mobil-PDi/MDi-Universal (ep10433993) 
kan elinstallatører og brugere nemt indstille alle parametre og særlige funk-
tioner. Fjernbetjeningen fås som tilbehør.

1. 

4.

6.

1.

3.

5. 2.

Nøgletast 

2. Navigationstaster , , , 

3. Hjem-tast 

4. SD-tast 

5. OK-tast 

6. Tilbage-tast 
For at få optimal modtagelse skal du rette fjernbetjeningen direkte mod 
tilstedeværelsessensoren under programmeringen.

Ved udsættelse for direkte sollys kan fjernbetjeningens standar-
drækkevidde reduceres med ca. 8 m pga. den infrarøde del af 
sollyset.

Næsten alle ESYLUX-fjernbetjeningers funktionaliteter er implementeret 
i Mobil-PDi/MDi-Universal-fjernbetjeningen. Hvis ESYLUX har foretaget 
forbedringer af fjernbetjeningsmenuerne eller -kommandoerne, kan du 
opdatere Universal-fjernbetjeningen. Til dette formål skal du kopiere den 
nyeste softwareversion for en af de implementerede fjernbetjeninger på 
ESYLUX-webstedet til et SD-kort. Skru det nederste dæksel på bagsiden 
af fjernbetjeningen af for at sætte SD-kortet i Universal-fjernbetjeningen. 
Under Universal-fjernbetjeningens menupunkt <System/Software> kan du 
igangsætte opdateringen af Universal-fjernbetjeningen.

Vælg fjernbetjeningen X-Light Control for at få adgang til Light Control-boksens 
indstillinger. Denne forbliver efter valget den forudindstillede fjernbetjening.

Universal- 
fjernbetjening
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6.1 Valg af fjernbetjeningen X-Light Control

1. Aktiver fjernbetjeningen med tasten .

2. Bekræft menupunktet <Remote control>, der vises ved aktivering, 

med tasten .

3. Vælg fjernbetjeningen <X-Light Control> med tasten , og bekræft 

valget med tasten .
  Fjernbetjeningen X-Light Control er nu den aktive fjernbetjening. 

Midlertidige indstillinger kan foretages i menupunktet <Functions>. 

Permanente indstillinger kan foretages i menupunktet <Programming>. For 
undtagelser henvises til begyndelsen af kapitel 7.

Fjernbetjeningen deaktiveres automatisk, hvis den ikke anvendes i 
ét minut.

Hvis	du	ændrer	en	indstilling	eller	programmering	flere	gange,	
f.eks.	for	at	forsøge	at	finde	den	optimale	indstilling,	kan	du	opret-
te en hurtigadgang til denne indstilling. Til dette formål aktiveres 
funktionen <Store navigation> i fjernbetjeningsmenupunktet <Sy-
stem>. Fjernbetjeningen viser efter tilkobling det senest anvendte 
menupunkt.  
Du kan fortryde denne indstilling ved i fjernbetjeningsmenupunk-
tet <System> at vælge funktionen <Standard navigation>. 
Alle handlingsanvisninger i denne vejledning tager udgangspunkt 
i, at menupunktet <Standard navigation> aktiveres.

Med tasten  kan du når som helst vende direkte tilbage til hovedmenu-
en.

6.2 Opbygning af menuerne i X-Light Control

Følgende tabeller viser dig opbygningen af menupunkterne <Functions> og 
<Programming>. Tabellerne giver det første overblik og kan hjælpe dig med 
hurtigere	at	finde	en	ønsket	funktion.

Fjernbetjeningen viser ikke de senest programmerede værdier. 
ESYLUX anbefaler derfor, at du noterer dine egne indstillinger. Til 
det formål kan du benytte skabelonen på Side 34. 

Frakoblings- 
automatik

Hurtig 
adgang til 
menuer

Hjem-tast: 
Navigation i 
hovedmenu
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Opbygning af menupunktet <Functions>

Functions Channel 1

samme undermenu:

Channel 2

Channel 3

Channel 4

On
Off

Dim start

Dim stop

Light value 

All Channels

On
Off

Dim start

Dim stop

Light value 

Call scene

Scene 1

Scene 2

Scene 3

Scene 4

Store scene

Scene 1

Scene 2

Scene 3

Scene 4

DALI-switch

DS1 on

DS1 off

DS2 on

DS2 off

Reset

Test start

Test stop

KNX-prog. On

KNX-prog. Off

Tab. 1: Menu "Funktioner" med undermenuer

Opbygning af menupunktet <Programming>

Programming

Calibration

Channel 1
Channel 2

Channel 3

Channel 4

Functions
Channel 1
Channel 2
Channel 3
Channel 4
All Channels
Call scene
Bat ok LS ELC

Functions
Store scene
DALI Switch
Reset
Test start
Test stop
KNX Prog. On
Bat ok LS ELC

Programming
Calibration
All Channels
DALI Map
DALI Switch
Scene editor
Calender
Bat ok LS ELC
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All Channels

Store brightness

Light set value

Off delay time

Off warning time

Orientation light

Orient. light mode

Orient. light in min.

Orient. light from h

Orient. light to h

Full automatic

Semi automatic

Channel Map

C1

C2

C3

C4

DALI Map

DALI 1

DALI 2

DALI 3

DALI 4

DALI-switch

DS1 connected

DS1 not connected

DS1 off delay time

DS1 Mode

DS2 connected

DS2 not connected

DS2 off delay time

DS2 Mode

Programming

Scene editor

CH1 % 

CH2 %

CH3 %

CH4 %

DS 1

DS 2

Scene
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Calender

Years

Months

Days

Hours

Minutes

Seconds

Factory reset

Reset Editor

Sensitivity

Detector LEDs On

Detector LEDs Off

Light value on

Light value off

Detector Fact. reset

Detector Light Factor

Tab. 2: Menu "Programmering" med undermenuer

7 Fjernbetjeningsmenuen <Functions>
Indstillinger, der foretages under menupunktet <Functions>, udføres midlertidigt 
og gemmes ikke som nye grundindstillinger. Hvis der foretages ændringer i ind-
stillingerne i denne menu, er Light Control-boksen derefter i overstyringsdrift.
Der er to indstillinger i menuen <Functions>, som ikke er midlertidige, men 
som hele tiden lagres:

• Opsætningsændringer via kommando < Store scenes > (Gem opsæt-
ninger)

• Aktivering/deaktivering af KNX-programmeringstilstanden

7.1 Kanal 1, 2, 3 og 4
Undermenupunkterne til <Channel 1>, <Channel 2>, <Channel 3> og 
<Channel 4> er identiske. Du kan udføre følgende funktioner for hver belys-
ningskanal i undermenuerne:

7.1.1 Tænd/sluk
Med menupunkterne <On> og <Off>tændes og slukkes belysningen for hver kanal.

Sådan tændes en kanal:

1. Vælg menupunktet <Functions>, og bekræft valget med tasten .

Undtagelser: 
Permanente 
indstillinger

Channel 1
On
Off
Dim start
Dim stop
Light value

Bat ok LS ELC
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2. Vælg f.eks. menupunktet <Channel 1> med tasten , og bekræft 

valget med tasten .

3. Vælg menupunktet <On>, og bekræft valget med tasten . 
  Belysningen tændes.

Sådan slukkes en kanal:

1. Vælg menupunktet <Functions>, og bekræft valget med tasten .

2. Vælg f.eks. menupunktet <Channel 1> med tasten , og bekræft 

valget med tasten .

3. Vælg menupunktet <Off>, og bekræft valget med tasten .
  Belysningen slukkes.

7.1.2 Dæmpning start/stop
Med funktionerne Dæmpning start/dæmpning stop kan du dæmpe belysnings-
styrken i begge retninger og stoppe dæmpningen.

Sådan dæmpes belysningsstyrken:

1. Vælg menupunktet <Functions>, og bekræft valget med tasten .

2. Vælg f.eks. menupunktet <Channel 1> med tasten , og bekræft 

valget med tasten .

3. Vælg menupunktet <Dim start>, og bekræft valget med tasten .
  Belysningen dæmpes i én retning, f.eks. fra mørk til lys.

Sådan ændres dæmpningsretningen:

  Bekræft menupunktet <Dim start> med tasten  endnu engang 
under dæmpningen.

  Belysningen dæmpes i den anden retning, f.eks. fra lys til mørk.

Sådan stoppes dæmningsproceduren:

1. Vælg menupunktet <Functions>, og bekræft valget med tasten .

2. Vælg den kanal, der skal dæmpes, med tasten , og bekræft valget 

med tasten .

3. Vælg menupunktet <Stop dimming>, og bekræft valget med tasten 
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, når dæmpningen har nået den ønskede lysstyrke.
  Dæmpningen stopper.

7.1.3 Lyseffekt
Med funktionen Lyseffekt indstilles belysningsstyrken i procent af den mak-
simale lysstyrke.

Sådan ændres lyseffekten:

1. Vælg menupunktet <Functions>, og bekræft valget med tasten .

2. Vælg f.eks. menupunktet <Channel 1> med tasten , og bekræft 

valget med tasten .

3. Vælg	menupunktet	<Luminous	efficiency>	med	tasten	 , og bekræft 

valget med tasten .

4. Indstil den ønskede belysningsstyrke med tasterne  eller , og 

bekræft valget med tasten .
  Belysningen indstilles til den indstillede procentsats.

7.2 Alle Kanaler
Under menupunktet <All Channels> foretages alle enhedsmæssige indstil-
linger for alle belysningskanaler. Menupunkterne er identiske med dem for 
enkeltkanalerne 1 til 4 som beskrevet under ”Kanal 1, 2, 3 og 4” side 44.

7.3 Valg af opsætning
Under menupunktet <Vælg opsætning> aktiveres en af de 4 lysopsætninger. 
Hver opsætning kan genindstilles efter eget ønske. 
En	lysopsætning	består	af	op	til	fire	belysningskanaler	og	to	DALI-switch-en-
heder. DALI-switch-enhederne tilsluttes en DALI-ledning for på den måde at 
styre en ikke DALI-kompatibel belysningskanal. På leveringstidspunktet er 
opsætningerne forudindstillet som beskrevet i nedenstående tabel.

Du kan indstille individuelle lysopsætninger for hver enkelt be-
lysningskanal. Hvordan du gør det, kan du læse i kapitel ”Opsæt-
ningsredigeringsenhed” side 65.

 Sc1 Sc2 Sc3 Sc4
CH1 % 10 100 30 70 

CH2 % 10 100 30 70 

CH3 % 10 100 30 70 

Call scene
Scene 1
Scene 2
Scene 3
Scene 4

Bat ok LS ELC
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 Sc1 Sc2 Sc3 Sc4
CH4 % 10 100 30 70 

DS 1 Off On Off On

DS 2 Off On Off On

Tab. 3 opsætninger i fabriksindstilling

En lysopsætning kan også aktiveres via eksterne kontakter, se 
kapitel 14.2.

Sådan hentes en opsætning:

1. Vælg menupunktet <Functions>, og bekræft valget med tasten .

2. Vælg menupunktet <Call scene> med tasten , og bekræft valget 

med tasten .
  Undermenuen	viser	en	oversigt	med	de	fire	opsætninger	<Scene	

1>, <Scene 2>, <Scene 3> og <Scene 4>.

3. Vælg f.eks. menupunktet <Scene 2> med tasten , og bekræft val-

get med tasten .
  Den valgte opsætning aktiveres.

7.4 Gem opsætning
Du kan indstille individuelle lysopsætninger for hver enkelt belysningskanal. 
Til	det	formål	ændres	lyseffekten	af	en	eller	flere	kanaler	som	beskrevet	i	
kapitel ”Lyseffekt” side 46. Denne indstilling kan gemmes som opsætning 
for den pågældende kanal. Ved lagringen slettes tidligere, fabriksindstillede 
opsætninger for kanalen.

Sådan gemmes en lysopsætning:

1. Vælg menupunktet <Functions>, og bekræft valget med tasten .

2. Vælg menupunktet <Store scene> med tasten , og bekræft valget 

med tasten .
  Undermenuen	viser	en	oversigt	med	de	fire	opsætninger	<Scene	

1>, <Scene 2>, <Scene 3> og <Scene 4>. 

3. Vælg f.eks. menupunktet <Scene 4>, og bekræft valget med tasten 

.
  Indstillingen gemmes som <Scene 4>.

4. Tryk én gang på tilbage-tasten for at forlade menuniveauet <Store sce-

Store scene
Scene 1
Scene 2
Scene 3
Scene4

Bat ok LS ELC
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ne>.

7.5 DALI-switch
Med menupunktet <DALI switch> kan du styre ekstra ikke-DA-
LI-switch-kompatible enheder. Via DALI-switchen kan den ikke-DALI-kom-
patible tavlebelysning i et klasseværelse tændes. Light Control-boksene 
er fra fabrikken indstillet på en sådan måde, at de sender kommandoer til 
tilsluttede DALI-switche. Denne indstilling kan ændres.
DALI-switch-enheder fås som tilbehør SW DALI Full Automation (artikelnr. 
EP10427473) og SW DALI Semi Automation (artikelnr. EP10427480).

7.5.1 DS1/DS2 til
Menupunkterne <DS1 on> og <DS2 on> er identiske.

Sådan tændes en belysningskanal med DS1 eller med DS2:

1. Vælg menupunktet <Functions>, og bekræft valget med tasten .

2. Vælg menupunktet <DALI switch> med tasten , og bekræft valget 

med tasten . 

3. Vælg derefter f.eks. menupunktet <DS2 on> med tasten , og be-

kræft valget med tasten . 
  DALI-switch-enheden tænder for belysningen.

Dali-switchen kan aktiveres og deaktiveres for hver opsætning.

7.5.2 DS1/DS2 fra
Menupunkterne <DS1 off> og <DS2 off> er identiske. Du kan tænde og 
slukke for alle ikke-DALI-kompatible belysningskanaler.

Sådan slukkes belysningskanalen med DS1 eller med DS2:

1. Vælg menupunktet <Functions>, og bekræft valget med tasten .

2. Vælg menupunktet <DALI switch> med tasten , og bekræft valget 

med tasten .

3. Vælg derefter f.eks. menupunktet <DS1 off> med tasten , og be-

kræft valget med tasten .
  DALI-switch-enheden slukker for belysningen.

DALI Switch
DS1 on
DS1 off
DS2 on
DS2 off

Bat ok LS ELC
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7.6 Reset
Reset-kommandoen bevirker to ting: Den slukker midlertidigt for hele rum-
belysningen. Den sletter samtidig eventuelt foretagne kommandoer, som 
Light Control-boksen omsætter til overstyringsdrift. 
Light Control-boksen er efter en Reset i energisparedrift. Belysningen for-
bliver slukket, indtil Light Control-boksen registrerer en tilstedeværelse eller 
modtager en kommando om at aktivere belysningen igen. Efter en registre-
ret tilstedeværelse eller en tændingskommando kører Light Control-boksen i 
normal drift ifølge programmeringen.

Sådan udløses en Reset:

1. Vælg menupunktet <Functions>, og bekræft valget med tasten .

2. Vælg menupunktet <Reset> med tasten , og bekræft valget med 

tasten .
  Al belysning slukkes.

7.7 Test start/stop
Med funktionen Test start kan du teste sensorens registreringsrækkevidde. I 
løbet af testtidsrummet indstilles belysningen til maksimal lysstyrke.

Sådan aktiveres testfunktionen:

1. Vælg menupunktet <Functions>, og bekræft valget med tasten .

2. Vælg menupunktet <Test start> med tasten , og bekræft valget 

med tasten .
  Al belysning tændes.
  I sensorhovedet blinker den blå LED for hver registreret bevægel-

se.

Sådan afsluttes testfunktionen:

1. Vælg menupunktet <Functions>, og bekræft valget med tasten .

2. Vælg menupunktet <Test stop> med tasten , og bekræft valget 

med tasten .
  Testbelysningen slukkes.
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7.8 KNX-program til/fra
Disse fjernbetjeningskommandoer er til Light Control-bokse med KNX-mo-
dul. Kommandoen <KNX Prog. On> sørger for, at du kan tilknytte KNX-mo-
dulet en fysisk adresse.

Sådan aktiveres KNX-programfunktionen:

1. Vælg menupunktet <Functions>, og bekræft valget med tasten .

2. Vælg menupunktet <KNX Prog. On> med tasten , og bekræft val-

get med tasten .
  KNX-modulet er i programmeringsmodus. 

Sådan afsluttes KNX-programfunktionen:

1. Vælg menupunktet <Functions>, og bekræft valget med tasten .

2. Vælg menupunktet <KNX Prog. Off> med tasten , og bekræft val-

get med tasten .
  KNX-modulet er ikke længere i programmeringsmodus.

8 Fjernbetjeningsmenu <Programming>
Under menupunktet <Programming> foretages permanente indstillinger.

Indstillingerne forbliver de samme, når enheden ikke strømforsy-
nes, f.eks. fordi strømmen frakobles i bygningen om natten.

8.1 Aktivering/deaktivering af programmeringstilstand

Sådan aktiveres programmeringstilstanden med fjernbetjeningen:

  Tryk på tasten .

  Tilstedeværelsessensorens blå LED lyser.
  Belysningen tændes på 100 % lyseffekt.
  Sensoren bekræfter alle modtagne kommandoer med 2 blink fra 

den røde LED.

Sådan afsluttes programmeringstilstanden:

Forudsætninger:

• Den blå LED lyser i sensorhovedet.
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  Tryk på tasten .

  De foretagne indstillinger gemmes, og programmeringstilstanden 
afsluttes. 

  Den blå LED slukker, og Light Control-boksen slukker lyset.

Hvis programmeringstilstanden ikke afsluttes inden for 5 minutter 
efter det sidste input fra nøgletasten, vender Light Control-boksen 
automatisk tilbage til normal drift. De tidligere foretagne indstil-
linger gemmes automatisk.

8.2 Kalibrering
Funktionen Kalibrering kan benyttes, når lyskilderne med indbyggede lys-
sensorer	tilsluttes	Light	Control-boksen.	Lyssensoren	påvirkes	af	reflekteret	
lys	fra	arbejdsoverflader,	vægge	og	gulve.	Kalibreringen	er	en	forudsætning	
for,	at	en	overflade	belyses	konstant	i	en	bestemt	højde.	
Der skal bruges et luxmeter til kalibreringen. De værdier, der måles med 
luxmeteret, overføres via fjernbetjeningen til Light Control-boksen. De målte 
luxværdier er referenceværdier, som Light Control-boksen benytter til nøj-
agtig sammenligningskonvertering. Ved hjælp af kalibreringen kan Light 
Control-boksen beregne mere nøjagtigt, hvilken belysningsstyrke der er 
nødvendig for at opretholde en ønsket, konstant nominel lysstyrke. 

Læs i kapitel ”Nominel lysværdi” side 54, hvordan du indstiller 
den nominelle lysstyrke.

80 cm

450 Lux

Lyssensorens kalibrering skal foretages med tre målinger mindst 1 gang for 
hver belysningskanal.  For at opnå optimale belysningsresultater anbefaler 
vi tre målinger for hver kanal.

Kun lyskilder  
med lyssensor

Luxmeter

Større præci-
sion pga.  
gentagelse
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Hvis en belysningskanal udvides med DALI-rasterlyskilder, anbrin-
ges lyskilden med lyssensoren på det mørkeste sted i rummet. 
Kun således får også det mørkeste område tilstrækkeligt med lys.

Undermenupunkterne <Channel 1>, <Channel 2>, <Channel 3> og <Chan-
nel 4> er identiske. Kalibreringen skal udføres enkeltvist for hver belys-
ningskanal. Under kalibreringen lyser kun belysningskanalen, for hvilken 
kalibreringen er blevet udført.

Sådan kalibreres en lyssensor:

1. Vælg menupunktet <Programming>, og bekræft valget med tasten .

2. Tryk på tasten  for at aktivere programmeringstilstanden.

3. Vælg menupunktet <Calibration>, og bekræft valget med tasten .

4. Vælg f.eks. menupunktet <Channel 1> med tasten , og bekræft 

valget med tasten .
  Belysningen på kanal 1 tændes med maksimal lysstyrke. De andre 

belysningskanaler slukkes. Lyssensoren måler den aktuelle lysstyr-
ke.

5. Mål den aktuelle lysværdi med et luxmeter på det ønskede sted, f.eks. 
på skrivebordet. Værdien er f.eks. 600 lux. 

6. Indtast luxværdien med tasten , og bekræft indtastningen med 

tasten .
  Light Control-boksen modtager værdien og dæmper lyseffekten 

ned til den næste måling.

7. Mål lysværdien med luxmeteret igen. Værdien er nu mindre end ved 
den første måling og er f.eks. 300 lux.

8. Indtast denne luxværdi med tasten  eller , og bekræft indtast-

ningen med tasten .
  Light Control-boksen modtager værdien og slukker belysningen.

9. Mål den aktuelle lysværdi med luxmeteret igen. Værdien er f.eks. 40 lux.

10. Indtast denne luxværdi med tasten  eller  i fjernbetjeningen, 

og bekræft indtastningen med tasten .
  Kalibreringsprocessen afsluttes. Light Control-boksen tænder be-

lysningen med maksimal lysstyrke.

11. Tryk på tasten  for at afslutte kalibreringen.

Kalibrerings- 
procedure

Måling 1

Måling 2

Måling 3
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12. Tryk på tasten  for at forlade programmeringstilstanden.
  Den blå LED i sensorhovedet slukker.
  Belysningen slukkes. Hvis den nominelle lysstyrke overskrides, 

dæmper lyssensoren lyskilderne op på kanal 1.
  Kanalen er kalibreret. 

13. Gentag kalibreringen på de øvrige kanaler.
  Kalibreringen er afsluttet.

8.3 Alle kanaler
I menupunktet <All Channels> foretages indstillinger, som gælder for alle 
belysningskanaler.

8.3.1 Indlæsningsfunktion
Med Indlæsningsfunktion gemmes kanalernes aktuelle lysværdier som no-
minel lysstyrke. Værdierne fungerer som reference for den automatiske 
belysningsstyring ved registreret tilstedeværelse. De aktuelle lysværdier kan 
registreres via følgende sensorer:

• Light Control-bokse registrerer den aktuelle lysværdi via den tilslutte-
de DALI-tilstedeværelsessensor.

• Lyskilder med integreret lyssensor signalerer kanalens aktuelle lysvær-
di til Light Control-boksen.

Hvis en kanal ikke har en sensor, fordi kun én lyskilde uden lys-
sensor arbejder på kanalen, overtages DALI-tilstedeværelsessenso-
rens værdi for denne kanal.

For indlæsningsprocessen skal den ønskede referenceværdi først indstilles 
manuelt. Det sker i menuen Funktioner.

Sådan indstilles referenceværdierne for indlæsningsfunktionen:

1. Tryk på tasten  for at aktivere programmeringstilstanden. 
  Light Control-boksen går i programmeringstilstand, og lyskilderne 

afgiver maksimal lysstyrke.

2. Vælg hovedmenuen <Functions>, og bekræft valget med tasten .

3. Vælg en belysningskanal, f.eks. <Channel 1>, og bekræft valget med 

tasten . 

4. Vælg	menupunktet	<Luminous	efficiency>	med	tasten	 , og bekræft 

valget med tasten .

5. Angiv procentværdien af den maksimale lyseffekt ved hjælp af tasten 

All Channels
Store brightness
Light set value
Off delay time
Off warning time
Orientation light
Orient. light mode
Bat ok LS ELC
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 eller tasten . Bekræft valget med tasten .
  Belysningsstyrken ændrer sig iht. din indtastning.

6. Vælg rummets andre belysningskanaler, og gentag trinene 4 og 5 for 
disse. 

  Den ønskede lysstyrke er indstillet og kan indlæses. 

7. Tryk på tasten  for at vende tilbage til hovedmenuen og foretage 
yderligere indstillinger.

Sådan godkendes referenceværdien med indlæsningsfunktionen:

1. Vælg <Programming> i hovedmenuen, og bekræft valget med tasten 

.

2. Vælg menupunktet <All Channels> med tasten , og bekræft valget 

med tasten .

3. Vælg menupunktet <Store brightness>, og bekræft valget med tasten 

.

4. Luk for programmeringstilstanden med tasten .
  Referenceværdien er gemt. 

8.3.2 Nominel lysværdi
Den nominelle lysværdi er den nominelle lysstyrke, og den fungerer som 
tærskelværdi for belysningsstyringen. Når det omgivende lys ligger under 
den forudindstillede nominelle lysstyrke, regulerer Light Control-boksen 
belysningsstyrken ved registreret tilstedeværelse. Hvis værdien f.eks. over-
skrides i dagslys, slukker Light Control-boksen de tilsluttede lyskilder. 
Med funktionen Nominel lysværdi bestemmes lysstyrken i lux for alle lyska-
naler i rummet. Du kan overføre ønskede eller målte luxværdier via fjernbe-
tjeningen til Light Control-boksen. 

Denne procedure medfører de bedste resultater for lyskilder med 
kalibreret lyssensor. 

Sådan indstilles den nominelle lysværdi:

1. Vælg menupunktet <Programming>, og bekræft valget med tasten .

2. Aktiver programmeringstilstanden ved at trykke på tasten .

3. Vælg menupunktet <All Channels> med tasten , og bekræft valget 

med tasten .
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4. Vælg menupunktet <Light set value> med tasten , og bekræft 

valget med tasten .

5. Indtast den ønskede luxværdi med tasterne  eller , og bekræft 

valget med tasten .

6. Afslut programmeringstilstanden ved at trykke på tasten .
  Den nominelle lysværdi er indstillet. 

Hvis kanalerne skal have forskellige nominelle lysstyrker, skal du 
benytte Indlæsningsfunktionen. Se kapitel ”Indlæsningsfunktion” 
side 53.

8.3.3 Efterløbstid
Med funktionen Efterløbstid bestemmer du, hvor længe de tilsluttede lyskil-
der skal lyse efter den senest registrerede bevægelse. Efterløbstiden gæl-
der for normal drift og for overstyringsdrift, som er en midlertidig manuel 
ændring af normal drift. Se også ”Oversigt over driftstilstande” side 35 for 
at få mere at vide om driftstilstandene. 
Light Control-boksen afslutter normal drift og overstyringsdrift efter udløbet 
af efterløbstiden. Enhver registreret bevægelse i løbet af efterløbstiden med-
fører, at efterløbstiden starter forfra, og at normal drift eller overstyringsdrift 
fortsætter. 

• Den minimale efterløbstid er ét minut.
• Den maksimale efterløbstid er 240 minutter.

Sådan indstilles efterløbstiden:

1. Vælg menupunktet <Programming>, og bekræft valget med tasten .

2. Aktiver programmeringstilstanden ved at trykke på tasten .

3. Vælg menupunktet <All Channels> med tasten , og bekræft valget 

med tasten .

4. Vælg menupunktet <Off delay time>, og bekræft valget med tasten 

.

5. Indstil den ønskede efterløbstid med tasten  eller , og bekræft 

valget med tasten .

6. Afslut programmeringstilstanden ved at trykke på tasten .
  Det indtastede tidsrum gemmes.
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8.3.4 Frakoblingsvarsel
Funktionen Frakoblingsvarsel signalerer, at den forudindstillede efterløbstid 
er udløbet. I frakoblingsvarselsdrift anvender belysningen den lysstyrkevær-
di, som er indstillet for orienteringslyset.
Registreres der en bevægelse inden for frakoblingsvarselstiden, vender sen-
soren tilbage til den senest aktive driftstilstand. Det kan være normal drift 
eller overstyringsdrift. 
Frakoblingsvarselstiden kan indstilles til en varighed på 0 til 240 sekunder.

Frakoblingsvarslet deaktiveres, hvis tiden indstilles til 0 sekunder.

Eksempel: Belysningsstyrken dæmpes manuelt via en ekstern kontakt, og 
Light Control-boksen er i overstyringsdrift. Den forudindstillede efterløbstid 
er udløbet. Nu begynder frakoblingsvarselstiden, som indstilles til 60 se-
kunder. Belysningen anvender i dette tidsrum den lysstyrke, som er indstil-
let for orienteringslyset. Registreres der i dette tidsrum en tilstedeværelse, 
vender Light Control-boksen tilbage til overstyringsdrift

Sådan indstilles frakoblingsvarslet:

1. Vælg menupunktet <Programming>, og bekræft valget med tasten .

2. Aktiver programmeringstilstanden ved at trykke på tasten .

3. Vælg menupunktet <All Channels> med tasten , og bekræft valget 

med tasten .

4. Vælg menupunktet <Off warning>, og bekræft valget med tasten .

5. Indstil den ønskede varighed med tasten  eller , og bekræft 

valget med tasten .

6. Afslut programmeringstilstanden ved at trykke på tasten .
  Frakoblingsvarselstiden er indstillet.

8.3.5 Orienteringslys
Funktionen Orienteringslys giver mulighed for en diskret belysning. Oriente-
ringslysets lysstyrke kan indstilles til værdier mellem 10 % og 50 % af den 
maksimale belysningsstyrke. Derudover kan du indstille, hvor længe eller i 
hvilket tidsrum orienteringslyset skal være aktivt. 
Orienteringslyset slukker således først, når den forudindstillede efterløbstid 
og en eventuel frakoblingsvarselstid er udløbet. Orienteringslysets varighed 
kan også indstilles til nul minutter. 

Forudsætninger 
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Sådan indstilles orienteringslysets lysstyrke:

1. Vælg menupunktet <Programming>, og bekræft valget med tasten .

2. Aktiver programmeringstilstanden ved at trykke på tasten .

3. Vælg menupunktet <All Channels> med tasten , og bekræft valget 

med tasten . 

4. Vælg menupunktet <Orientation light> med tasten , og bekræft 

valget med tasten .

5. Indstil lysstyrken i procent af den maksimale lysstyrke med tasten  

eller , og bekræft valget med tasten .

6. Afslut programmeringstilstanden ved at trykke på tasten .
  Orienteringslysets lysstyrke er nu indstillet.

8.3.6 Orient. tidstilstand
Med menupunktet <Orient. time mode> bestemmer du, om varigheden af 
orienteringslyset skal indstilles i minutter eller med et start- og sluttids-
punkt. For valget gælder følgende: 

• Hvis du aktiverer indstillingen <in minutes>, er indstillingerne i 
menupunktet <Orient. light from h> og <Orient. light to h> deaktive-
ret. 

• Hvis du aktiverer indstillingen <From h to h>, er indstillingen i menu-
punktet <Orient. light in min.> deaktiveret. 

Sådan aktiveres tilstanden Minutter:

1. Vælg menupunktet <Programming>, og bekræft valget med tasten .

2. Aktiver programmeringstilstanden ved at trykke på tasten .

3. Vælg menupunktet <All Channels> med tasten , og bekræft valget 

med tasten .

4. Vælg menupunktet <Orient. time mode> og bekræft valget med tasten 

.

5. Bekræft menupunktet <in minutes> med tasten .

6. Afslut programmeringstilstanden ved at trykke på tasten .
  Orienteringslysets varighed kan nu indstilles i menupunktet <Ori-

ent. min.>.

Lysstyrke

Varighedstil-
stand

Varighed i 
minutter
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Hvordan det ønskede minuttal indtastes, kan du læse i nedenstående afsnit 
”Orient. i min.” side 58.

Sådan aktiveres tilstanden Klokkeslæt:

1. Vælg menupunktet <Programming>, og bekræft valget med tasten .

2. Aktiver programmeringstilstanden ved at trykke på tasten .

3. Vælg menupunktet <All Channels> med tasten , og bekræft valget 

med tasten .

4. Vælg menupunktet <Orient. time mode> og bekræft valget med tasten 

.

5. Vælg menupunktet <From h to h> med tasten , og bekræft valget 

med tasten .

6. Afslut programmeringstilstanden ved at trykke på tasten .
  Orienteringslysets varighed kan nu indstilles med menupunkterne 

<Orient. light from h> og <Orient. light to h>.
Hvordan det ønskede start- og sluttidspunkt indtastes, kan du læse fra Side 
59.

8.3.7 Orient. i min.
Med menupunktet <Orient. light in min.> indstilles orienteringslysets lysva-
righed til en værdi på 0 til 240 minutter. 

Hvis orienteringslysets varighed indstilles til nul minutter, deakti-
veres orienteringslyset 

Forudsætninger:

• Indstillingen <in minutes> i menupunktet <Orient. time mode> er 
aktiveret. Læs om dette i kapitlet ”Orient. tidstilstand” side 57.

Sådan indstilles orienteringslysets varighed i minutter:

1. Vælg menupunktet <Programming>, og bekræft valget med tasten .

2. Aktiver programmeringstilstanden ved at trykke på tasten .

3. Vælg menupunktet <All Channels> med tasten , og bekræft valget 

med tasten .

4. Vælg menupunktet <Orient. i min> med tasten , og bekræft valget 

Varighed eft-
er klokkeslæt

All Channels
Orient. light in min.
Orient. light from h
Orient. light to h
Full automatic
Semi automatic

Bat ok LS ELC

Indtastning 
af minuttal
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med tasten .

5. Indstil den ønskede varighed i minutter med tasten  eller , og 

bekræft valget med tasten .

6. Afslut programmeringstilstanden ved at trykke på tasten .
  Orienteringslysets varighed i minutter er nu indstillet.

8.3.8 Orient. fra timetal / orient. til timetal
Med menupunkterne <Orient. light from h> og <Orient. light to h> kan ori-
enteringslysets varighed indstilles med et start- og sluttidspunkt. 

Med det indbyggede batteri opretholdes de indstillede tidspunkter 
også ved strømsvigt.

Forudsætninger:
• Det rigtige klokkeslæt er indstillet i menuen <Calendar>. Se afsnit 

”8.8 Kalender” på side 66.
• Indstillingen <From h to h> i menupunktet <Orient. time mode> skal 

være aktiveret. Læs om dette i kapitlet Orient. tidstilstand.

Sådan indstilles start- og sluttidspunkt:

1. Vælg menupunktet <Programming>, og bekræft valget med tasten .

2. Aktiver programmeringstilstanden ved at trykke på tasten .

3. Vælg menupunktet <All Channels> med tasten , og bekræft valget 

med tasten .

4. Vælg menupunktet <Orient. light from h> med tasten , og bekræft 

valget med tasten .

5. Indstil starttidspunktet med tasten  eller , og bekræft valget 

med tasten .
  Starttidspunktet er indtastet.

6. Tryk på kontakten  1 gang. 

7. Vælg menupunktet <Orient. light to h> med tasten , og bekræft 

valget med tasten .

8. Indstil sluttidspunktet med tasten  eller , og bekræft valget 

Indtastning af  
klokkeslæt
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med tasten .

9. Afslut programmeringstilstanden ved at trykke på tasten .
  Orienteringslysets varighed er indstillet med start- og sluttids-

punkt.

Indstillingen med start- og sluttidspunkt er ikke identisk med en 
timerstyring. Hvis efterløbstiden for normal drift og frakoblingsvar-
selstiden udløber før orienteringslysets starttidspunkt, skifter Light 
Control-boksen til energisparedrift uden belysning. Det klokkeslæt-
styrede orienteringslys aktiveres således ikke.  
Hvis du vil være sikker på, at orienteringslyset lyser om natten, 
indstilles starttidspunktet til et klokkeslæt, hvor der stadig kan 
registreres bevægelse. Når efterløbstiden er udløbet går lyskilden 
således i orienteringslysdrift.

8.3.9 Fuldautomatisk
Light Control-boksens funktionsmåde ved aktiveret Fuldautomatisk:

Belysningen tænder automatisk, hvis

• det omgivende lys ligger under den forudindstillede nominelle lysstyr-
keværdi 
og

• sensoren registrerer en tilstedeværelse.

Belysningen slukker automatisk, hvis

• det omgivende lys er lysere end den indstillede nominelle lysstyrke-
værdi

eller:

• Der ikke registreres bevægelse
og

• den indstillede efterløbstid er udløbet.

Sådan aktiveres Fuldautomatisk drift:

1. Vælg menupunktet <Programming>, og bekræft valget med tasten .

2. Aktiver programmeringstilstanden ved at trykke på tasten .

3. Vælg menupunktet <All Channels> med tasten , og bekræft valget 

med tasten .

4. Vælg menupunktet <Fully automatic> med tasten , og bekræft 

valget med tasten .

Forskel tim-
erstyring
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5. Afslut programmeringstilstanden ved at trykke på tasten .
  Tilstanden for fuldautomatisk drift er aktiv.

8.3.10 Halvautomatisk
Hvis funktionen Halvautomatisk er aktiv, kan belysningen kun tændes via en 
ekstern kontakt. Frakobling af belysningen sker automatisk, hvis sensoren 
registrerer tilstedeværelse i løbet af efterløbstiden.

Belysningen slukker automatisk, hvis 

• det omgivende lys er lysere end den indstillede nominelle lysstyrkeværdi
eller:

• Der ikke registreres bevægelse
og

• den forudindstillede efterløbstid for belysningsvarigheden er udløbet.

Sådan aktiveres halvautomatisk drift:

1. Vælg menupunktet <Programming>, og bekræft valget med tasten .

2. Aktiver programmeringstilstanden ved at trykke på tasten .

3. Vælg menupunktet <All Channels> med tasten , og bekræft valget 

med tasten .

4. Vælg menupunktet <Semi-automatic>, og bekræft valget med tasten 

.

5. Afslut programmeringstilstanden ved at trykke på tasten 
  Tilstanden for halvautomatisk drift er aktiv.

8.4 Kanal Map
Med denne funktion kan du tilknytte en lyskilde et andet kanalnummer. Det 
nye kanalnummer må ikke være optaget af en anden lyskilde. Fjernbetjenin-
gen hjælper dig med omlægningen af kanalnumrene, idet den ikke tillader 
ugyldige tilknytninger. 

Vil	du	benytte	flere	Light	Control-bokse?	Udfør	funktionen	Kanal	
Map, før du forbinder Light Control-boksene via DALI. 

Sådan tilknyttes en lyskilde en ny kanal:

1. Vælg menupunktet <Programming>, og bekræft valget med tasten .

2. Aktiver programmeringstilstanden ved at trykke på tasten .
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3. Vælg menupunktet <Channel map> med tasten , og bekræft valget 

med tasten .

4. Tryk på tasten  igen. 

5. Tildel den første kanal det ønskede kanalnummer. Vælg samtidig ka-

nalnummeret med tasten , og bekræft valget med tasten . 

6. Gå tilbage i kanalvalget ved at trykke på tasten . 

7. Vælg den næste kanal med tasten , og bekræft valget med tasten 

.

8. Tildel kanalen det ønskede kanalnummer. Vælg samtidig kanalnum-

meret med tasten , og bekræft valget med tasten .

9. Fortsæt på samme måde for de sidste to kanaler. 

10. Når hver kanal har sit eget kanalnummer, skal du gå tilbage i kanal-

valget ved at trykke på tasten . 

11. Vælg kommandoen <OK> med tasten , og bekræft valget med 

tasten .

12. Afslut programmeringstilstanden ved at trykke på tasten .
  Kanalnumrene er nu tilknyttet på ny.

8.5 DALI Map
Light	Control-boksens	fire	DALI-grænseflader	tilknyttes	først	belysningska-
nalerne	numerisk.	Belysningskanal	C2	svarer	f.eks.	til	DALI-grænseflade	C2.
Denne tilknytning kan ændres vilkårligt med funktionen DALI Map. Du kan 
også	tilknytte	en	belysningskanal	flere	DALI-grænseflader.

Sådan tilknyttes en DALI-grænseflade en anden belysningskanal:

1. Vælg menupunktet <Programming>, og bekræft valget med tasten .

2. Aktiver programmeringstilstanden ved at trykke på tasten .

3. Vælg menupunktet <DALI Map> med tasten , og bekræft valget 

med tasten .

4. Vælg	den	ønskede	DALI-grænseflade	med	tasten	 , og bekræft val-

get med tasten .
  DALI-grænsefladen	vises	med	det	aktuelle	lyskanalnummer.
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5. Indstil med tasten  eller  den ønskede lyskanal, som denne 

DALI-grænseflade	skal	tilknyttes,	og	bekræft	valget	med	tasten	 .

6. Afslut programmeringstilstanden ved at trykke på tasten .
  DALI-grænsefladen	er	nu	tilknyttet	den	ønskede	lyskanal.

8.6 DALI-switch
Under	menupunktet	DALI-switch	konfigureres	DALI-switch	1	og	2.	Indstil-
lingsmulighederne for DALI-switch 1 og 2 er identiske. 

8.6.1 DS1/DS2 tilsluttet
Denne funktion bevirker, at Light Control-boksen sender styrekommando-
er. DS1/DS2 tilsluttet er fra fabrikken aktiv. Du har også kun brug for denne 
funktion, hvis du har deaktiveret kommandoafgivelsen med funktionen DS1/
DS2 ikke tilsluttet.  

Sådan aktiveres afgivelsen af styrekommandoer til DALI-switch 1 eller 2: 

1. Vælg menupunktet <Programming>, og bekræft valget med tasten .

2. Aktiver programmeringstilstanden ved at trykke på tasten .

3. Vælg menupunktet <DALI switch> med tasten , og bekræft valget 

med tasten .

4. Vælg med tasten  den DALI-switch, der skal være registreret som 

tilsluttet, og bekræft valget med tasten . 

5. Afslut programmeringstilstanden ved at trykke på tasten .
  Den valgte DALI-switch er nu registreret som tilsluttet. 

8.6.2 DS1/DS2 ikke tilsluttet
Med denne funktion frakobler du afgivelsen af styrekommandoer til en DA-
LI-switch. Hvis du foretager denne indstilling, kan du ikke længere til- eller 
frakoble DALI-switchen midlertidigt i funktionsmenuen.

Sådan fjerner du registreringen af DALI-switch 1 eller 2:

1. Vælg menupunktet <Programming>, og bekræft valget med tasten .

2. Aktiver programmeringstilstanden ved at trykke på tasten .

3. Vælg menupunktet <DALI switch> med tasten , og bekræft valget 

med tasten .

DALI Switch
DS1 connected
DS1 not connected
DS1 off delay time
DS1 Mode
DS2 connected
DS2 not connected
Bat ok LS ELC
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4. Vælg med tasten  den DALI-switch, der ikke længere skal være 

registreret som tilsluttet, og bekræft valget med tasten .

5. Afslut programmeringstilstanden ved at trykke på tasten .
  Den valgte DALI-switch er ikke længere registreret.

8.6.3 DS1/DS2-efterløb
Med denne funktion indstiller du, hvor lang tid DALI-switchene skal lade de 
tilsluttede enheder være tændt efter den senest registrerede bevægelse. Du 
kan indstille en varighed fra ét til 255 minutter.

Sådan indstilles efterløbstiden for DALI-switch 1 eller 2: 

1. Vælg menupunktet <Programming>, og bekræft valget med tasten .

2. Aktiver programmeringstilstanden ved at trykke på tasten .

3. Vælg menupunktet <DALI switch> med tasten , og bekræft valget 

med tasten .

4. Vælg menupunktet <DS1 off delay time> eller <DS2 off delay time> 

med tasten , og bekræft valget med tasten .

5. Indstil den ønskede varighed med tasten  eller , og bekræft 

valget med tasten .

6. Afslut programmeringstilstanden ved at trykke på tasten .
  Efterløbstiden er indstillet for den valgte DALI-switch.

8.6.4 DS1/DS2-tilstand
Med denne funktion indstilles DALI-switchenes helt nøjagtige funktionsmå-
de. Du kan vælge følgende indstillinger:
Fuldautomatisk: Er denne funktion aktiveret, tænder DALI-switchen for den 
tilsluttede enhed, når en tilstedeværelse registreres. Denne funktion kan så-
ledes også aktiveres, hvis Light Control-boksen kører i halvautomatisk drift. 
Halvautomatisk: Er denne funktion aktiveret, skal DALI-switchen tændes ma-
nuelt, hvis efterløbstiden for normal drift eller overstyringsdrift er udløbet.
Pulsdrift k: Er denne funktion aktiveret, tænder DALI-switchen enheder så-
som trappeopgangsautomater eller strømstødsrelæer med en impuls. Impul-
sen gentages regelmæssigt, så længe der registreres en bevægelse. 

Sådan indstilles tilstanden for DALI-switch 1 eller 2:

1. Vælg menupunktet <Programming>, og bekræft valget med tasten .
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2. Aktiver programmeringstilstanden ved at trykke på tasten .

3. Vælg menupunktet <DALI switch> med tasten , og bekræft valget 

med tasten .

4. Vælg menupunktet <DS1 mode> eller <DS2 mode> med tasten , 

og bekræft valget med tasten .

5. Vælg den ønskede tilstand med tasten  eller , og bekræft valget 

med tasten .

6. Afslut programmeringstilstanden ved at trykke på tasten .
  Den valgte DALI-switch kører i den indstillede tilstand.

8.7 Opsætningsredigeringsenhed
I menupunktet <Scene editor> kan du indtaste og gemme lysstyrken i pro-
cent af den maksimale lysstyrke for en lysopsætning. Derudover bestemmer 
du her, om en DALI-switch skal være til- eller frakoblet med denne opsæt-
ning. 

Sådan indstilles en opsætning:
Ændringen sker f.eks. fra opsætning 3 på kanal 2.

1. Vælg menupunktet <Programming>, og bekræft valget med tasten .

2. Vælg menupunktet <Scene editor> med tasten , og bekræft valget 

med tasten .
  Undermenuen	viser	en	matrix	med	foruddefinerede	lysværdier	pr.	

kanal og pr. opsætning. Disse værdier kan indstilles individuelt.

3. Naviger i matrixen med tasten  til kolonne <Sc3> og med tasten 

 til linje <C2>. Bekræft valget med tasten .

4. Ændr lyseffektens værdi med tasten  til 60 procent. Bekræft val-

get med tasten .

5. Tryk på kontakten  1 gang. 

6. Hvis du vil ændre koblingstilstanden fra DALI-switch 1 eller 2, skal 

du navigere med tasten  til matrixpunktet DSw1 eller DSw2 og 

bekræfte valget med tasten .

7. Indstil den ønskede koblingstilstand med tasterne  eller , og 

 Sc1 Sc2 Sc3 Sc4
CH1 % 10 100 30 70
CH2 % 10 100 30 70
CH3 % 10 100 30 70
CH4 % 10 100 30 70
DS1 Off On Off On
DS2 Off On Off On
Bat ok LS ELC
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bekræft valget med tasten .

8. Tryk på kontakten  1 gang. 
  Du	befinder	dig	nu	igen	i	matrixen	på	den	forrige	position.	De	ind-

stillede værdier skal nu overføres til Light Control-boksen:

9. Naviger med tasten  til linjen <Scene>.
  Matrixpunktet <OK> markeres. 

10. Tryk på kontakten  1 gang.
  I displayet vises <Send scene…>. Fjernbetjeningen overfører de 

nye værdier til Light Control-boksen.

Opsætningsredigeringsenheden gemmer de senest indstillede 
værdier. Hvis du også vil indstille den samme opsætning i et andet 
rum, behøver du i programmeringstilstanden blot at sende den 
ønskede opsætning med <OK> til Light Control-boksen.

8.8 Kalender
I menuen <Calendar> kan du indtaste dato og klokkeslæt. Klokkeslættet 
skal indstilles, hvis orienteringslyset skal lyse med start- og sluttidspunkt. 

Klokkeslættet skal indstilles én gang om året.

Med det indbyggede batteri opretholdes de indstillingerne også 
ved strømsvigt.

Sådan indstilles datoen:

1. Vælg menupunktet <Programming>, og bekræft valget med tasten .

2. Aktiver programmeringstilstanden ved at trykke på tasten .

3. Vælg menupunktet <Calendar> med tasten , og bekræft valget 

med tasten .

4. Menupunktet<Years> markeres. Bekræft valget med tasten .

5. Indtastningen er beregnet til værdier fra og med år 2000. Indstil 

årstallet med tasterne  og , og bekræft indstillingen med tasten 

. 
  Årstallet er indstillet. 

6. Gå tilbage til kalendermenuen med tasten .
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7. Vælg menupunktet <Months> med tasten , og bekræft valget med 

tasten .

8. Indstil måneden med tasterne  og , og bekræft indstillingen 

med tasten . 
  Månedstallet er indstillet. 

9. Gå tilbage til kalendermenuen med tasten .

10. Vælg menupunktet <Days> med tasten , og bekræft valget med 

tasten .

11. Indstil værdien for dagen med tasterne  og , og bekræft indstil-

lingen med tasten . 
  Datoen for dagen er indstillet. 

12. Gem de foretagne indstillinger, idet du afslutter programmeringstil-

standen ved at trykke på tasten .

Sådan indstilles klokkeslættet:

1. Vælg menupunktet <Programming>, og bekræft valget med tasten .

2. Aktiver programmeringstilstanden ved at trykke på tasten .

3. Vælg menupunktet <Calendar> med tasten , og bekræft valget 

med tasten .

4. Vælg menupunktet <Hours> med tasten , og bekræft valget med 

tasten .

5. Indstil timetallet med tasterne  og , og bekræft indstillingen 

med tasten . 

6. Gå tilbage til kalendermenuen med tasten .

7. Vælg menupunktet <Minutes> med tasten , og bekræft valget med 

tasten .

8. Indstil minuttallet med tasterne  og , og bekræft indstillingen 

med tasten . 

9. Gå tilbage til kalendermenuen med tasten .
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10. Vælg menupunktet <Seconds> med tasten , og bekræft valget med 

tasten .

11. Indstil antal sekunder med tasterne  og , og bekræft indstillin-

gen med tasten . 
  Klokkeslættet er indstillet.

12. Gem de foretagne indstillinger, idet du afslutter programmeringstil-

standen ved at trykke på tasten .

8.9 Fabriksnulstilling
Med funktionen Fabriksnulstilling genindstilles programindstillingerne, som 
Light Control-boksen havde ved levering. Fabriksprogramindstillingerne 
finder	du	i	afsnittet	”Fabriksindstillinger”	side	34. 

Sådan udløses fabriksnulstillingen:

1. Vælg menupunktet <Programming>, og bekræft valget med tasten .

2. Aktiver programmeringstilstanden ved at trykke på tasten .

3. Vælg menupunktet <Factory reset> med tasten , og bekræft valget 

med tasten .

4. Afslut programmeringstilstanden ved at trykke på tasten .
  Light Control-boksen er nulstillet til fabriksindstillingerne. 

8.10 Reset Editor
Hvis der foretages indstillinger i opsætningsredigeringsenheden, kan disse 
tilbagestilles med funktionen Reset Editor. Værdierne i opsætningsredige-
ringsenheden er således de værdier, der var forudindstillet fra fabrikken. 

Med funktionen Reset Editor ændres indstillingerne i Light Control-bok-
sen ikke. Det er således kun værdierne lokalt i fjernbetjeningen, der 
gendannes, som står i opsætningsredigeringsenheden fra fabrikken.

Sådan gendanner du de oprindelige værdier i opsætningsredigeringsen-
heden:

1. Vælg menupunktet <Programming>, og bekræft valget med tasten .

2. Vælg menupunktet <Reset Editor> med tasten , og bekræft valget 

med tasten .
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  Værdierne i opsætningsmatrixen stilles tilbage til leveringstilstan-
den.

8.11 Følsomhed
De DALI-sensorer, der er tilsluttet Light Control-boksen er præcise og meget 
følsomme tilstedeværelsessensorer. I sjældne tilfælde kan forstyrrende fak-
torer såsom varmluftstrømninger udløse en fejlagtig tilstedeværelsesregistre-
ring. Med funktionen Følsomhed kan du tilpasse tilstedeværelsessensorens 
følsomhed.
Du kan indstille følsomheden til: 
<sensitive>, <normal>, <reduced> og <sharply reduced>. 
Tilstedeværelsessensoren er fra fabrikken indstillet til <sensitive>. 

Sådan indstilles tilstedeværelsessensorens følsomhed:

1. Vælg menupunktet <Programming>, og bekræft valget med tasten .

2. Aktiver programmeringstilstanden ved at trykke på tasten .

3. Vælg menupunktet <Sensitivity> med tasten , og bekræft valget 

med tasten . 

4. Indstil den ønskede følsomhed med tasterne  og , og bekræft 

valget med tasten . 

5. Afslut programmeringstilstanden ved at trykke på tasten .
  Tilstedeværelsessensorens følsomhed tilpasser sig den indstillede 

værdi. 

8.12 Sensor, LED tændt/sensorens LED slukket
LED'erne i tilstedeværelsessensorens sensorhoved viser tilstedeværelsessen-
sorens tilstand. Denne funktion er aktiveret fra fabrikken. Den kan aktiveres 
og deaktiveres via fjernbetjeningen. LED-signalerne er:

• Den røde LED blinker, hvis fjernbetjeningens kommandoer modtages.
• Den blå LED lyser, når Light Control-boksen er i programmeringstil-

stand. 
• Den grønne LED blinker, hvis sensoren registrerer bevægelser.

Du kan deaktivere den grønne LED, så der ikke fremkommer et LED-signal 
for hver registreret bevægelse. 

Sådan deaktiveres den grønne LED i sensorhovedet:

1. Vælg menupunktet <Programming>, og bekræft valget med tasten .

Indstillings- 
værdier
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2. Aktiver programmeringstilstanden ved at trykke på tasten .

3. Vælg menupunktet <Detector LEDs off> med tasten , og bekræft 

valget med tasten .

4. Afslut programmeringstilstanden ved at trykke på tasten .
  Den grønne LED er slukket. 

Sådan aktiveres den grønne LED i sensorhovedet:

1. Vælg menupunktet <Programming>, og bekræft valget med tasten .

2. Aktiver programmeringstilstanden ved at trykke på tasten .

3. Vælg menupunktet <Detector LEDs on> med tasten , og bekræft 

valget med tasten .

4. Afslut programmeringstilstanden ved at trykke på tasten .

  Den grønne LED er tændt.

8.13 Lysstyrke fra/lysstyrke til
Konstantlysreguleringen har brug for oplysninger om den aktuelle lysstyrke 
for at kunne fungere korrekt. Hvis lyskilder med ekstra lyssensorer er til-
sluttet, overfører lyssensorer lysstyrkeværdien til Light Control-boksen. Den 
eksterne DALI-sensor fungerer således som tilstedeværelsessensor og som 
modtager for fjernbetjeningens infrarødkommandoer. 

Hvis de tilsluttede lygter ikke har nogen lyssensor, kan DALI-sensoren over-
tage lysstyrkemålingen.

Den mest præcise belysning med konstant lysstyrke opnås ved at 
tilslutte lyskilder med integreret lyssensor. Lyssensoren kan til-
med kalibreres. Du kan læse mere om kalibrering af lyssensoren i 
afsnittet ”Kalibrering”.

I udleveringstilstand måler DALI-sensoren lysstyrkeværdien. Når sensoren 
modtager for meget fremmed lys på grund af monteringspositionen, kan det 
påvirke konstantlysreguleringen negativt. I det tilfælde kan du deaktivere 
lysmålingen via sensoren.

Sådan deaktiveres lysmålingen ved hjælp af en DALI-sensor:

Forudsætninger:

• Vælg en position mest muligt direkte under tilstedeværelsessensoren.
• Ret fjernbetjeningen direkte mod sensoren, så kun denne rammes af 

Lyskilde med 
lyssensor
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fjernbetjeningssignalet.

1. Vælg menupunktet <Programmering>, og bekræft valget med tasten 

.

2. Aktiver programmeringstilstanden ved at trykke på tasten .

3. Vælg menupunktet <Lysstyrke fra> med tasten , og bekræft valget 

med tasten .
  I sensorhovedet blinker den røde LED 3 gange.

4. Afslut programmeringstilstanden ved at trykke på tasten .
  Lysmålingen er deaktiveret.

Du kan aktivere lysmålingen igen med menupunktet <Lysstyrke til>.

8.14 Sensor, fabriksnulstilling
Med funktionen Sensor, fabriksnulstilling kan følgende indstillinger stilles 
tilbage til fabriksnulstillingerne:

• Send lysværdi
• Tilstedeværelsessensorens følsomhed 
• Sensor-LED'er

Alle andre indstillinger, f.eks. af efterløbstiden, forbliver uændrede ved en 
fabriksnulstilling af sensoren.

Sådan udløses fabriksnulstillingen af sensoren:

1. Vælg menupunktet <Programming>, og bekræft valget med tasten .

2. Aktiver programmeringstilstanden ved at trykke på tasten .

3. Vælg menupunktet <Detector Fact. reset> med tasten , og bekræft 

valget med tasten .

4. Afslut programmeringstilstanden ved at trykke på tasten .
  De værdier, der er gemt i sensoren, stilles igen tilbage til fabrik-

sindstillingerne. 

8.15 Sensor, lysfaktor
Lysstyrkemålingen via tilstedeværelsessensoren sker et stykke fra skrive-
bordspladen. Hvis lysstyrken er for forskellig ved sensorens placering og på 
skrivebordspladen, frembringer konstantlysreguleringen ikke den ønskede 
lysstyrke. I så fald kan det hjælpe at tilpasse sensorens følsomhed. Til det 
formål bruges funktionen ”Detector Light Factor”. 
Lysværdifaktoren er fra fabrikken indstillet til værdien 2,5. Når lysmålingen 
viser, at lysstyrken ved skrivebordet er lavere end den indstillede nominelle 

Til:  
Lysmåling 
ved hjælp 
af sensor
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lysværdi, er faktoren 2,5 for stor og skal sænkes. Er den målte lysstyrke 
større, skal du indstille en højere lysværdifaktor.

Sådan indstilles lysværdifaktoren:

1. Mål lysstyrken med et luxmeter på det ønskede sted, f.eks. på skrive-
bordspladen.

2. Sammenlign den målte værdi med den nominelle lysværdi, du har 
indstillet. Sammenligningen viser dig, om du skal sænke eller øge 
lysfaktoren. 

3. Vælg menupunktet <Programming>, og bekræft valget med tasten .

4. Aktiver programmeringstilstanden ved at trykke på tasten .

5. Vælg menupunktet <Detector Light Factor> med tasten , og be-

kræft valget med tasten .

6. Indstil den ønskede følsomhed med tasterne  og , og bekræft 

valget med tasten . 

7. Afslut programmeringstilstanden ved at trykke på tasten .

8. Sammenlign igen ved hjælp af et luxmeter lysstyrken og den indstille-
de nominelle lysværdi på det ønskede sted.

9. Gentag trinnene 3 til 7, indtil den målte lysstyrke og den nominelle 
lysværdi kun adskiller sig ganske lidt.

  Lysværdimålingen er tilpasset.
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9 Betjening via Bluetooth-app

9.1 SmartDriver med Bluetooth
Light Control-bokse med indbygget Bluetooth-modul kan ud over med den 
infrarøde fjernbetjening også betjenes via app og trådløs Bluetooth-forbin-
delse.
Bluetooth giver mulighed for bekvem opsætning af Light Control-boksene 
via smartphone eller tablet selv på steder, hvor WLAN ikke er tilgængelig.
Light Control-bokse med Bluetooth er kompatible med den energibespa-
rende standard ”Bluetooth Low Energy”, der også benævnes ”Bluetooth 
Smart” eller ”Bluetooth 4 LE”. Denne trådløse forbindelses rækkevidde er 
op til 10 meter.
For at kunne styre Light Control-boksen via Bluetooth, har du brug for:

• En enhed, som kan sende via Bluetooth, og som understøtter Blu-
etooth-standarden ”Low Energy”. Det er som regel tilfældet for nye 
smartphones, bærbare computere og tablets med Bluetooth. Mange 
producenter mærker disse enheder med logoet ”Bluetooth Smart Rea-
dy”. Enheder, hvorpå ESYLUX-appen kan installeres, understøtter som 
regel også denne Bluetooth-standard.

• Den gratis app ESYLUX LIGHT CONTROL skal være installeret på 
Bluetooth-enheden.

I sjældne tilfælde skal ejere af Bluetooth-boks anvende universalfjernbetje-
ningen: Hvis sensorens følsomhed skal tilpasses (se kapitel 8.15 på side 
71).

9.2 Appen ESYLUX LIGHT CONTROL
De gratis app ESYLUX LIGHT CONTROL giverdig næsten  
alle	fjernbetjeningens	funktioner	til	at	kunne	konfigurere	 
og styre Light Control-bokse.

Appen fås i øjeblikket til følgende mobile enheder:

• Apple-enheder 
med operativsoftware iOS 9 eller højere 

• Android-enheder 
med Android-version 5.0 eller højere

Appen fås i Apple Store og Google Playstore.

9.2.1 Betjening af appen
Ved betjening holder appen sig overvejende inden for dokumenterede kon-
ventioner.
Undtagelse for appversion 1.17.2: Hvis du med denne version åbner en 
menuside, hvorpå funktioner allerede har været aktiveret, overfører appen 
det seneste funktionsvalg som en ny kommando til Light Control-boksen. 

Forud- 
sætninger

Fjernbetjening 
skal bruges!
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Åbning af menusiden kan derved føre til uventede lysstyrkeændringer.
Eksempel: Du har åbnet Opsætning 1 i opsætningsmenuen. Derefter har 
du startet SymbiLogic, hvorved opsætningen deaktiveres. Når du derefter 
navigerer rundt i opsætningsmenuen igen, sender appen automatisk en 
kommando om at starte Opsætning 1.
Følgende betjeningshandlinger er mulige:

Betjeningsele-
ment

Eksempel Betjening-
shandling

Effekt  
(eksempel)

Enkel  
knap

, Tryk Navigation i overordnet 
menu;  
Bekræftelse af 
indtastning

Skyde- 
kontakt

,   Forskyd Skift  
mellem værdier som 
"til" og "fra"

Skydeknap  Forskyd Indstilling af værdier 

Tekst- eller  
værdifelt

Tryk Aktivering af feltet til 
indtastning;  
Vis tastatur eller 
valgliste

Valgfelt Stryg; bladre 
i liste med 
værdier

Valg af værdier

Knapperne angives i nedenstående betjeningstrin med spidse klammer <  >.

9.2.2 Forskelle mellem Android- og iOS-app
Appen har i begge operativsystemer samme funktioner. Teksten på knap-
perne kan dog i enkelte tilfælde være forskellig. Således står der på aktive-
ringsknappen i Android-appen ofte <OK>. På knappen i Apple-appen står 
der ofte <Færdig>. 
Der er andre små forskelle i symbolernes og knappernes form. I enkelte 
tilfælde	findes	knapperne	på	andre	steder.	Derudover	er	baggrundsfarven	i	
Android-appen forskellig fra den i iOS-appen. Baggrundsfarverne kan også 
være forskellige blandt Android-apps, som installeres på forskellige enheder. 
Årsagen dertil: Android-appen tilpasser sig farveskemaet på den enhed, som 
den installeres på.

Forskelle mellem  
Android-apps
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Forskellene mellem appversionerne vises på denne indstillingsside:  

Baggrundsfarver og kontaktfarver er forskellige. Derudover er knapperne 
<Lyskanaler>/<Koblingskanaler> placeret for neden i Apple-appen (venstre) 
og øverst i Android-appen (højre).

Screenshots stammer fra en iPhone med iOS 9 og en smartpho-
ne med Android 5. På en tablet er afstandene mellem knapperne 
markant større. 
iOS-screenshots står nedenfor altid til venstre, Andro-
id-screenshots til højre.

9.3 Oprettelse af Bluetooth-forbindelse
Før du kan styre en Light Control-boks med appen, skal du i appen logge på 
Light Control-boksen én gang med id-koden.

Forudsætninger:

• Light Control-boks med Bluetooth er tilsluttet
• Bluetooth er aktiveret på slutenheden
• Id-koden findes	på	typeskiltet.

Screenshots: 
Apple til venstre, 
Android til højre
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Sådan oprettes Bluetooth-forbindelse:

1. Start appen ESYLUX LIGHT CONTROL.
  Enhedens valgskærmbillede vises:

2. Tryk på knappen < >. 
  Enhedens registreringsskærmbillede vises:  

 

3. Tryk på indtastningsfeltet under "Adresse" for at indtaste Light Con-
trol-boksens id.

  Slutenhedens tastatur åbner.

4. Indtast Light Control-boksens id-kode uden bindestreger og uden mel-
lemrum, og bekræft indtastningen ved at trykke på <Tilføj nu>.

  Light Control-boksen er nu registreret på din Bluetooth-enhed.  
Appen er klar til at styre Light Control-boksen. 

Efter denne registrering vises Light Control-boksen hele tiden i appens valg-
skærmbillede for enheden. Flere registrerede Light Control-bokse vises på 
en liste, f.eks. på følgende måde:

 

Appen søger efter hver start automatisk efter Bluetooth-enhederne på listen. 
Derfor kan knappen < > ikke betjenes direkte efter start, da scan-
ningsprocessen allerede er aktiv. Når der er oprettet forbindelse til en Light 

Valgskærm-
billeder på 
enheder

Loginskærm-
billede på 
enheder

Scannings-
funktion
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Control-boks, kan du se det på symbolet < > foran enhedsnavnet.
Efter	den	første	scanning	kan	du	udløse	flere	scanninger	ved	at	trykke	på	
knappen < >. Hvis du f.eks. vil betjene Light Control-bokse i et andet 
rum, kan du med scanningsfunktionen hurtigt opdatere forbindelsen.

Det er altid kun muligt at oprette én opdateret Bluetooth-forbin-
delse til Light Control-boksen. Hvis en anden person netop har 
betjent Light Control-boksen via Bluetooth, kan appen ikke oprette 
forbindelse.

For at fjerne en Light Control-boks fra listen, skal du åbne Light Con-
trol-boksens	redigeringsmenu.	Her	finder	du	slettefunktionen.	Du	finder	
redigeringsmenuen ved i enhedens valgskærmbillede ud for Light Con-
trol-boksen ved at trykke på knappen < >.

Du kan i redigeringsmenuen give Light Control-boksen et andet navn, f.eks. 
navnet på et rum. For at gøre dette skal du trykke på indtastningsfeltet 
under <Navn>, indtaste det nye navn og bekræfte indtastningen.

10 Appens hovedmenu

Så snart du har valgt en tilsluttet Light Control-boks i enhedens valgskærm-
billede, vises appens hovedmenu med følgende undermenuer: 

• < >:	Her	finder	du	funktioner,	hvormed	du	i	et	begrænset	
tidsrum kan sætte de programmerede indstillinger ud af kraft. 

• < >: Her kan du åbne og bearbejde lysopsætninger.

• < >: Light Control-boksene fungerer ved første start i 

Antal  
Bluetooth- 
forbindelser

Slet Light 
Control-boks fra 
listen

Omdøb Light 
Control-boksen
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henhold til de fabriksindstillinger, der er beskrevet i kapitel 4.6. Un-
der dette menupunkt kan du tilpasse indstillingerne efter egne behov.

Alle menuer og funktioner beskrives nærmere i nedenstående kapitler. 

11 Appmenuen <Manuelt>

Med funktionerne under menupunktet < > styrer du Light Con-
trol-boksen direkte. Du sætter således de programmerede indstillinger 
midlertidigt ud af kraft, og Light Control-boksen arbejder efter kommandoer 
fra	denne	menu	i	overstyringsdrift.	Du	finder	flere	oplysninger	driftstilstande	
i kapitel 5. 
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11.1 Til- og frakobling af kanaler
Du kan til- og frakoble kanalerne enkeltvist eller alle kanaler fælles. Valget 
mellem enkelt- eller fællesstyring træffes, når du aktiverer  ( )  eller 
deaktiverer ( ) kontakten til enkeltstyring. Skærmbilledet ændrer sig 
alt efter den valgte indstilling. 

Sådan til- og frakobles kanalerne:

  Aktiver enkeltstyring ( ).  

  Skub kontakten for den ønskede kanal til positionen Til ( ) eller 
Fra ( ).

  Kanalerne til- og frakobles efter eget ønske. 

Sådan til- og frakobles kanalerne fælles:

  Deaktiver enkeltstyring ( ).
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  Skub kontakten under Alle kanaler til positionen Til ( ) eller Fra 
( ).

  Kanalerne til- og frakobles efter eget ønske.

11.2 Ændring af lysstyrke
Du kan indstille lysstyrken enkeltvist for den enkelte kanal eller fælles for 
alle kanaler. Valget mellem enkelt- og fællesstyring træffes, når du aktiverer  
( )  eller deaktiverer ( ) kontakten til enkeltstyring. Skærmbille-
det ændrer sig alt efter den valgte indstilling. 

Lysstyrken indstilles med skydeknapperne:

• En bevægelse af skydeknappen til regulering af lysstyrken mod højre 
øger lysstyrken, bevægelsen mod venstre mindsker den. 

Sådan indstilles lysstyrken enkeltvis for den enkelte kanal: 

  Aktiver enkeltstyring ( ).   

  Skub skydeknappen til regulering af lysstyrken for den valgte kanal i 
den ønskede retning.

  Lysstyrken er indstillet.
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Sådan indstilles lysstyrken for alle kanaler: 

  Deaktiver enkeltstyring ( ).  

  Skub skydeknappen til regulering af lysstyrken i den ønskede retning.

  Lysstyrken ændrer sig på alle kanaler, og alle kanaler arbejder 
med samme lysstyrke.

11.3 Tilbagestilling til normal drift
Under	kanalstyring	finder	du	overskriften	Normal drift. Hvis du trykker på 
knappen	<Tilbage	til	normal	drift>,	som	befinder	sig	herunder,	sletter	du	de	
foretagne, midlertidige indstillinger. Light Control-boksen skifter til normal 
drift og arbejder med de programmerede indstillinger.

11.4 Til- og frakobling af skiftekanaler
I menuen  kan du også til- og frakoble skiftekanalerne midlerti-
digt.
Skiftekanalerne styrer DALI-switch-enheder, der er tilsluttet Light Con-
trol-boksens	DALI-grænseflader	C1	og	C2	.	Du	kan	slutte	ikke-DALI-kom-
patible enheder til DALI-switch-enhederne. Via skiftekanalen kan den 
ikke-DALI-kompatible tavlebelysning i f.eks. et klasseværelse tændes. Light 
Control-boksene er fra fabrikken programmeret på en sådan måde, at de på 
skiftekanalerne sender kommandoer til tilsluttede DALI-switche.

DALI-switch-enheder fås som tilbehør SW DALI Full Automation (artikelnr. 
EP10427473) og SW DALI Semi Automation (artikelnr. EP10427480). 

Du åbner styringssiden for skiftekanaler ved at trykke på siden  
på	knappen	<Koblingskanaler>.	Denne	befinder	sig	på	Android-enheder	
øverst på siden og nederst på iOS-enheder.

Skiftekanal og 
DALI-switch
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Sådan til- og frakobles skiftekanalerne:
Forudsætninger:

• Menusiden  er åbnet.
  Tryk på knappen<Koblingskanaler>.

  Siden med skiftekanaler vises.

  Kobl skiftekanalerne til ( ) eller fra  
( ) efter eget ønske.

  Skiftekanalindstillingen er afsluttet.

12 Appmenuen <Opsætninger>

Under hovedmenupunktet < > kan du vælge og bearbejde opsæt-
ninger. Derudover kan du give opsætningerne meningsfulde navne.
En	lysopsætning	består	af	op	til	fire	belysningskanaler	med	hver	deres	
lysstyrke. Derudover kan en lysopsætning tænde og slukke op til to skifteka-
naler. Opsætninger er midlertidige indstillinger, som funktionerne i menuen 
<Manuel>.

Sådan aktiveres og deaktiveres opsætninger:

  Tryk på menupunktet < > i hovedmenuen.

  Menusiden "Opsætninger" vises.
  Tryk på navnet på den opsætning, du vil aktivere.

  Opsætningen er aktiv og vises med symbolet .
  For at deaktivere den aktive opsætning skal du trykke på dens Navn.

  Light Control-boksen afslutter opsætningen og arbejder i normal 
drift.

  Opsætningen vises ikke længere som aktiv.

Opsætningers 
bestanddele
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Sådan ændres opsætningsindstillingerne:
Du kan for hver enkelt opsætning indstille lyseffekten samt til- og frakoble 
lyskanalerne.

Du kan indstille følgende værdier: 

Lyseffekt: 0 til 100 %

Skiftekanaler 1 og 2: Til ( ) og Fra .
  Tryk i opsætningsmenuen på redigeringssymbolet < > for den opsæt-

ning, du vil ændre. 

  Opsætningsindstillingssiden åbner og viser f.eks. disse indstillin-
ger: 

   Tryk på de indtastningsfelter, hvis værdier du gerne vil ændre.  

  Indstil den ønskede værdi, og bekræft indtastningen.

  Indstilling af opsætningen er afsluttet. 

Sådan ændres opsætningsnavne:
  Åbn opsætningsmenuen, og tryk på redigeringssymbolet < > for den 

opsætning, hvis navn du vil ændre.

  Opsætningsindstillingssiden åbner.
  Tryk på navnefeltet for den opsætning, hvis navn du vil ændre.

  Betjeningsenhedens tastatur aktiveres.
  Tryk på det ønskede navn, og bekræft indtastningen.

  Opsætningen har nu et ønskede navn. 



Appmenuen <Indstillinger>

D
ok

.-
nr

. 
B

A
0

1
2

4
9

7
_0

3

84 / 106

DA

13 Appmenuen <Indstillinger>

I menuen Indstillinger	konfigureres	Light	Control-boksen	ved	at	du	f.eks.	
tilpasser fabriksindstillingerne efter eget ønske. For at undgå, at uautorise-
rede personer foretager programændringer, kræver denne menu indtastning 
af en -adgangskode.	Adgangskoden	er	PIN-koden,	som	du	finder	på	type-
skiltet på Light Control-boksen. Efter indtastning af adgangskoden ændres 
menusymbolet. Det viser en åben lås ( ), og det er nu muligt at foretage 
indstillinger. 
Indstillingsmenuen forbliver tilgængelig uden at skulle indtaste adgangsko-
de igen. Hvis du ønsker, at denne menu kun skal kunne åbnes efter indtast-
ning af en adgangskode, skal du aktivere adgangskodespærringen igen. Tryk 
således i hovedmenuen på den åbne lås og derefter på <spær>.

Menuen omfatter følgende undermenuer:

• <Generelt>: Generelle indstillinger for alle lyskanaler.
• <Lysregulering>: Funktioner til indstilling af konstantlysreguleringen 

og til kalibrering af lyskilder med lyssensor.
• <Koblingskanaler>:	Konfiguration	af	skiftekanaler.
• <DALI-mapping>: tilknytning af DALI-kanaler til lyskanaler.

 Kodeord
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13.1 Undermenuen "Generelt"

Disse screenshots viser en oversigt over indstillingerne. 

13.1.1 Indstilling af dato og klokkeslæt

Hvis orienteringslyset skal arbejde med start- og sluttidspunkt, skal klokke-
slættet være korrekt indstillet. 
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Klokkeslættet skal indstilles én gang om året.

Med det indbyggede batteri opretholdes de indstillede tidspunkter 
også ved strømsvigt.

Sådan indstilles dato og klokkeslæt: 
  Tryk på feltet med datovisningen.

  Datoindstillingerne åbner. 
  Indstil den aktuelle dato, og bekræft indtastningen.

  Tryk på feltet med klokkeslættet.

  Indstillingerne for klokkeslæt åbner.
  Indstil det aktuelle klokkeslæt, og bekræft indtastningen.

  Light Control-boksens dato og klokkeslæt er indstillet. 

13.1.2 Tilpasning af den trådløse rækkevidde

Light Control-bokse med Bluetooth har en maks. trådløs rækkevidde på ca. 
10 meter, hvis der ikke er forhindringer i vejen. Denne rækkevidde kan være 
for stor: Hvis en smartphone f.eks. er forbundet med en Light Control-boks, 
og smartphone-ejeren går med sin enhed ind i det tilstødende rum, kan 
forbindelsen utilsigtet fortsætte. En bestående forbindelser forhindrer, at en 
anden enhed kan forbindes til Light Control-boksen.
Du kan mindske rækkevidden med funktionen Trådløs rækkevidde , så kun 
personer i de nærmeste omgivelser kan betjene Light Control-boksen. Ræk-
kevidden kan mindskes ned til ca. to meter.
Hvis	den	trådløse	rækkevidde	mindskes,	må	du	ikke	befinde	dig	for	tæt	på	
Light Control-boksen. Hvis den trådløse rækkevidde ved en fejltagelse skulle 
blive mindsket for meget, skal du gå hen i en endnu mindre afstand for at 
oprette forbindelsen igen og korrigere den trådløse rækkevidde.

Hold øje med 
udgangsposi-
tion
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Formindskelsen af rækkevidden begrænser ikke i alle tilfælde 
forbindelsen til rummet, hvor Light Control-boksen står: Personer 
i rummet direkte overfor kan i visse tilfælde oprette trådløs forbin-
delse til Light Control-boksen.

Sådan tilpasses den trådløse rækkevidde:
  Gå i den afstand til Light Control-boksen, som den trådløse forbin-

delse skal begrænses til, og gå ca. én meter længere væk fra Light 
Control-boksen.

  Før skydeknappen trinvist mod venstre. 

  Kontroller efter hver bevægelse af skydeknappen, om der stadig er 
forbindelse til Light Control-boksen, ved at give kommandoer til Light 
Control-boksen. 

  Hvis forbindelsen afbrydes, skal du gå til den ønskede afstand og kon-
trollere, om der kan oprettes forbindelse mellem Light Control-bok-
sen og Bluetooth-enheden. Du kan til det formål skifte til enhedens 
loginskærmbillede og benytte knappen < >.

  Hvis der ikke kan oprettes forbindelse, skal du gå endnu tættere på, 
indtil appen igen kan få forbindelse. 

  Hvis forbindelsen med Light Control-boksen er oprettet igen, kan du 
øge	den	trådløse	rækkevidde	endnu	en	smule	ved	at	flytte	skydeknap-
pen mod højre.

  Gå igen til den ønskede afstand og kontroller, om der kan oprettes 
forbindelse mellem Light Control-boksen og Bluetooth-enheden. Hvis 
det ikke er tilfældet, gentages begge de forrige trin, indtil det lykkes 
at oprette forbindelse i den ønskede afstand.

  Den trådløse rækkevidde er tilpasset.

13.1.3 Indstilling af automatisk tilstand

Du kan få Light Control-boksen til at arbejde i driftstilstanden Fuldautoma-
tisk og Halvautomatisk.

Light Control-boksens funktionsmåde ved aktiveret Fuldautomatisk:fuldau-
tomatisk
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Belysningen tænder automatisk, hvis

• det omgivende lys ligger under den forudindstillede nominelle lysstyr-
keværdi 
og

• sensoren registrerer en tilstedeværelse.

Belysningen slukker automatisk, hvis

• det omgivende lys er lysere end den indstillede nominelle lysstyrke-
værdi

eller:

• Der ikke registreres bevægelse
og

efterløbstiden er udløbet. 

Light Control-boksens funktionsmåde ved aktiveret Halvautomatisk:

Belysningen tænder, hvis

• den eksterne kontakt aktiveres.

Belysningen slukker automatisk, hvis 

• det omgivende lys er lysere end den indstillede nominelle lysstyrke-
værdi

eller:

• Der ikke registreres bevægelse
og

• efterløbstiden er udløbet.

Sådan indstilles fuld- og halvautomatisk drift: 
  Tryk på valgfeltet, som viser enten Fuldautomatisk eller Halvautomatisk.

  Vælg den ønskede automatik, og bekræft valget.

  Den ønskede automatiktilstand er indstillet.

13.1.4 Indstilling af efterløbstid

Med funktionen Efterløbstid bestemmer du, hvor længe de tilsluttede lys-
kilder skal lyse efter den senest registrerede bevægelse. Enhver registreret 

Halvautomatik
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bevægelse i efterløbstiden medfører, at efterløbstiden starter forfra.
• Den minimale efterløbstid er ét minut.
• Den maksimale efterløbstid er 240 minutter.

Efterløbstiden gælder for normal drift og for overstyringsdrift. Se også 
”Oversigt over driftstilstande” side 35 for at få mere at vide om driftstil-
standene.

Sådan indstilles efterløbstiden: 
  Tryk inde i valgfeltet for tid.

  Indstil det ønskede tidspunkt, og bekræft valget. 

  Efterløbstiden er indstillet. 

13.1.5 Indstilling af frakoblingsvarsel

Funktionen Frakoblingsvarsel signalerer, at den forudindstillede efterløbstid 
er udløbet. I frakoblingsvarselsdrift anvender belysningen den lysstyrkevær-
di, som er indstillet for orienteringslyset.
Registreres der en bevægelse inden for frakoblingsvarselstiden, vender sen-
soren tilbage til den senest aktive driftstilstand. Det kan være normal drift 
eller overstyringsdrift.
Frakoblingsvarselstiden kan indstilles til en varighed på 0 til 240 sekunder.

Frakoblingsvarslet deaktiveres, hvis tiden indstilles til 0 sekunder.

Eksempel: Belysningsstyrken dæmpes manuelt via en ekstern kontakt, og 
Light Control-boksen er i overstyringsdrift. Den forudindstillede efterløbstid 
er udløbet. Nu begynder frakoblingsvarselstiden, som indstilles til 60 se-
kunder. Belysningen anvender i dette tidsrum den lysstyrke, som er indstil-
let for orienteringslyset. Registreres der i dette tidsrum en tilstedeværelse, 
vender Light Control-boksen tilbage til overstyringsdrift.

Sådan indstilles frakoblingsvarselstiden:
  Tryk inde i valgfeltet for tid.

  Indstil det ønskede tidspunkt, og bekræft valget. 

  Frakoblingsvarselstiden er indstillet.
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13.1.6 Indstilling af orienteringslysets lysstyrke

Funktionen Orienteringslys giver mulighed for en diskret belysning. Oriente-
ringslysets lysstyrke kan med skydeknappen indstilles til værdier mellem 10 
% og 50 % af den maksimale belysningsstyrke. 
Orienteringslyset slukker således først, når den forudindstillede efterløbstid 
og en eventuel frakoblingsvarselstid er udløbet. Orienteringslysets varighed 
kan også indstilles til nul minutter.

Sådan indstilles orienteringslysets lysstyrke:
  Flyt skydeknappen, indtil den ønskede procentværdi er nået.

  Den nominelle lysstyrkeværdi er indstillet.

13.1.7 Indstilling af orienteringslysets efterbelysning

Varigheden, som orienteringslyset skal lyse, betegnes som "efterbelysning". 
Du kan indstille efterbelysningen på to måder: 

• Du kan indtaste varigheden i minutter. Mulige værdier: 0 - 240 mi-
nutter.

• Du kan indtaste start- og sluttidspunkt. Det er kun muligt at indstille 
tidsangivelserne i hele timer. 

Med det indbyggede batteri opretholdes de indstillede tidspunkter 
også ved strømsvigt.

I menupunktet Tilstand for efterbelysning vælger du den ønskede tidsindstil-
lingstype. Efter valget åbner passende indtastningsfelter.

Forudsætninger 
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Sådan indstilles efterbelysningen i minutter:
  Tryk på knappen til menupunktet Tilstand for efterbelysning.

  Der vises en valgmenu.
  Vælg indstillingen <Minutes>, og bekræft valget. 

  Tryk på knappen til menupunktet Efterbelysning i.

  En indstillingsmenu åbnes.
  Indstil det ønskede varighed, og bekræft valget.

  Efterbelysningen er indstillet i minutter.

Sådan indstilles efterbelysningen med start- og sluttidspunkt:
  Tryk på knappen til menupunktet Tilstand for efterbelysning.

  Der vises en valgmenu.
  Vælg indstillingen <Klokkeslæt>, og bekræft valget. 

  Tryk på knappen til menupunktet Fra klokkeslæt.

  En indstillingsmenu åbnes.
  Indstil det ønskede starttidspunkt, og bekræft valget.

  Tryk på knappen til menupunktet Til klokkeslæt. 

  En indstillingsmenu åbnes.
  Indstil orienteringslysets ønskede sluttidspunkt, og bekræft valget.

  Efterbelysningen er indstillet med start- og sluttidspunkt.

Indstillingen med start- og sluttidspunkt er ikke identisk med en 
timerstyring. Hvis efterløbstiden for normal drift og frakoblings-
varselstiden udløber før orienteringslysets starttidspunkt, skifter 
Light Control-boksen til energisparedrift uden belysning. Det klok-
keslætstyrede orienteringslys aktiveres således ikke.  
Hvis du vil være sikker på, at orienteringslyset lyser om natten, 
indstilles starttidspunktet til et klokkeslæt, hvor der stadig kan 
registreres bevægelse. Når efterløbstiden er udløbet går lyskilden 
således i orienteringslysdrift.

13.1.8 Nulstil SmartDriver til fabriksindstillingerne

Med funktionen Fabriksindstillinger genindstilles programindstillingerne, 
som Light Control-boksen havde ved levering. Fabriksprogramindstillingerne 
finder	du	i	afsnittet	4.6.

Forskel tim-
erstyring
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Sådan genindstilles fabriksindstillingerne:
  Tryk på knappen <Nulstilling> og besvar med <Ja>.

  Belysningen slukker, og Light Control-boksen arbejder efterfølgen-
de med fabriksindstillingerne.

13.2 Undermenuen "Lysregulering"

I undermenuen "Lysregulering" foretages indstillingerne for konstantlysregu-
leringen. Indstillingstypen er forskellig alt efter, om der er tilsluttet lyskilder 
med lyssensor eller uden lyssensor. 

Undermenuen Indstilling via lyssensorer er beregnet til Light Control-bok-
se, hvortil der er tilsluttet lyskilder med lyssensorer. Her kan du kalibrere 
lyssensorerne og efterfølgende indstille den nominelle lysværdi.

Undermenuen Manuel indstilling kan benyttes, hvis der er tilsluttet lyskilder 
med og uden lyssensorer. Begge indstillingstyper og deres forskelle beskri-
ves	nærmere	i	nedenstående	kapitler.	Før	dette	findes	baggrundsoplysninger	
om konstantlysreguleringens funktionsmåde.

13.2.1 Konstantlysregulering, nominel lysværdi og lysmåling

Konstantlysreguleringen bestemmer ud fra den nominelle lysværdi, om den 
skal øge belysningsstyrken ud fra f.eks. dagslys og registreret tilstedeværelse, 
fordi den nominelle lysværdi overskrides af dagslyset. Eller, om den skal sluk-
ke for belysningen, fordi dagslyset overskrider den nominelle lysværdi. Den 
nominelle lysværdi er fra fabrikken indstillet til 500 lux pr. kanal. Den kan 
ændres i begge undermenuer Indstilling via lyssensorer og Manuel indstilling.
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Ud over den nominelle lysværdi har konstantlysreguleringen brug for den 
aktuelle lysværdi for at kunne sammenligne begge værdier. Hvordan Light 
Control-boksene modtager den aktuelle lysværdi, afhænger af de tilsluttede 
enheder: 

• Tilsluttede lyskilder uden lyssensor: Lysværdien videresendes fra den 
tilsluttede DALI-sensor til Light Control-boksen.

• Lyskilder med indbygget lyssensor signalerer lysværdien til Light Con-
trol-boksen, som foretager konstantlysreguleringen. Lyssensoren kan 
kalibreres.

Hvis en kanal ikke har en sensor, fordi kun én lyskilde uden lys-
sensor arbejder på kanalen, overtages DALI-tilstedeværelsessenso-
rens værdi for denne kanal.

Den nominelle lysværdi gælder altid for én kanal. Konstantlysregulerin-
gen kan dog styre forskellige lyskilder på én kanal, hvis lyskilderne har en 
lyssensor.	Hvis	der	på	én	kanal	kun	befinder	sig	lyskilder	uden	lyssensorer,	
reguleres alle lyskilder til den aktuelle lysstyrkeværdi.

13.2.2 Indstilling via lyssensorer
Forudsætninger:

• Luxmeter
• Lyskilder med lyssensorer er tilsluttet

Indstillingen sker i to trin: Først kalibreres lyssensorerne. Derefter indstilles 
den nominelle lysværdi for hver kanal i lux.

Der skal bruges et luxmeter til kalibreringen. De værdier, der måles med 
luxmeteret, overføres via appen til Light Control-boksen. Light Control-bok-
sen sammenligner luxværdierne på det sted, for sensoren sidder, og luxvær-
dierne på det sted, hvor luxmeteret sidder, og udregner deraf en omreg-
ningsfaktor. Ved hjælp af kalibreringen kan Light Control-boksen beregne 
mere nøjagtigt, hvilken belysningsstyrke der er nødvendig for at opretholde 
en konstant nominel lysstyrke det ønskede sted. 

Kanaler og  
styring af de en-
kelte lyskilder

Luxmeter
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Lyssensoren	påvirkes	af	reflekteret	lys	fra	arbejdsoverflader,	væg-
ge	og	gulve.	Kalibreringen	er	en	forudsætning	for,	at	en	overflade	
belyses konstant i en bestemt højde.

80 cm

450 Lux

Hvis en belysningskanal udvides med DALI-rasterlyskilder, anbrin-
ges lyskilden med lyssensoren på det mørkeste sted i rummet. 
Kun således får også det mørkeste område tilstrækkeligt med lys. 

Kalibreringen udføres enkeltvist for hver belysningskanal. Under kalibrerin-
gen er kun den belysningskanal aktiv, som kalibreres.

Sådan kalibreres lyssensorerne:
  Start kalibreringsprocessen ved under Indstilling via lyssensorer at 

trykke på <Indstil nu>.

  Kalibreringsmenuen åbner:

 
  Vælg i valgfeltet den kanal, hvis lyssensorer skal kalibreres, og be-

kræft valget. 

  Tryk på <Start>

  Mål den aktuelle lysværdi med et luxmeter på det ønskede sted, f.eks. 
på skrivebordet. Værdien er f.eks. 600 lux.

Fordel ved   
kalibrering

Måling 1
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  Indtast luxværdien i feltet for Værdi 1, og bekræft indtastningen. 

  Light Control-boksen modtager værdien og dæmper lyseffekten 
ned til den næste måling.

  Mål lysværdien med luxmeteret igen. Værdien er nu mindre end ved 
den første måling og er f.eks. 550 lux.

  Indtast denne luxværdi i feltet for Værdi 2, og bekræft indtastningen.

  Light Control-boksen modtager værdien og dæmper lyseffekten 
ned til den næste måling.

  Mål den aktuelle lysværdi med luxmeteret igen. Værdien er f.eks. 450 
lux.

  Indtast denne luxværdi i feltet for Værdi 3, og bekræft indtastningen.

  Kalibreringsproceduren er afsluttet for den valgte kanal. Light 
Control-boksen slukker kortvarigt belysningen.

  Forlad kalibreringsmenuen ved at bekræfte meddelelsen om den 
vellykkede kalibrering. Du kan efterfølgende indstille den nominelle 
lysværdi for denne kanal: 

Sådan indstilles den nominelle lysværdi i lux:

  Skub skydeknappen, indtil talfeltet for den ønskede luxværdi vises.

  Bekræft indstillingen ved at trykke på <Gem>. 

  Den nominelle lysværdi er indstillet. 
Gentag kalibrerings- og indstillingsproceduren for de øvrige kana-
ler.

Måling 2

Måling 3
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13.2.3 Manuel indstilling
Forudsætninger:

• Det omgivende lys er ved udførelsen lavere end den ønskede lysstyrke.

Den manuelle indstilling kan foretages for lyskilder med og uden lyssenso-
rer. Hvis lyskilder med lyssensorer sluttes til Light Control-boksen, anbefaler 
ESYLUX indstilling med forudgående kalibrering. 

Ved den manuelle indstilling indstilles den nominelle lysværdi, idet først 
belysningsstyrken styres ved at føre skydeknappen til den ønskede værdi. 
Den indstillede lysstyrke gemmes derefter som nominel lysværdi. Ved den 
manuelle indstilling indtastes ingen luxværdi. Du kan dog anvende et lux-
meter til at kontrollere den indstillede lysstyrke.

Sådan indstilles den nominelle lysværdi:

  I appen startes indstillingen af den nominelle lysværdi ved under Ma-
nuel indstilling at trykke på <Indstil nu>.

  Indstillingsmenuen åbnes:

  Stil dig i det område af rummet, som skal oplyses af de lyskilder, som 
er tilknyttet kanal 1.

  Skub den øverste skydeknap, indtil den ønskede lysstyrke er nået. 
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Hvis du er usikker på, om den indstillede lysstyrke er for lav, kan du 
kontrollere lysstyrken med et luxmeter.

  Stil dig i det område af rummet, som skal oplyses af de lyskilder, som 
er tilknyttet kanal 2. 

  Skub den nederste skydeknap, indtil den ønskede lysstyrke er nået. 
Hvis du er usikker på, om den indstillede lysstyrke er for lav, kan du 
kontrollere lysstyrken med et luxmeter. 

  Tryk på <Gem>.

  Belysningen slukker kortvarigt efter at have modtaget de nominelle 
lysværdier.  
De nominelle lysværdier er gemt.

Den Manuelle indstilling har en begrænsning, hvis lyskilder uden 
lyssensorer arbejder på én kanal: Du kan således med skydek-
napperne indstille og gemme forskellige lysstyrker som nominel 
lysværdi for hver enkelt kanal. Lyskilderne arbejder efterfølgende 
med den samme lysstyrke.  
Årsagen dertil: For lyskilder uden lyssensorer foretages lysstyr-
kemålingen kun gennem DALI-sensoren. Derved er der kun en 
målt lysstyrkeværdi, som konstantlysreguleringen anvender til alle 
kanaler.

13.3 Undermenuen "Koblingskanaler"

Skiftekanalerne styrer DALI-switch-enheder, der er tilsluttet Light Con-
trol-boksens	DALI-grænseflader	C1	og	C2	.	Du	kan	slutte	ikke-DALI-kom-
patible enheder til DALI-switch-enhederne. Via skiftekanalen kan den 
ikke-DALI-kompatible tavlebelysning i f.eks. et klasseværelse tændes. Light 
Control-boksene er fra fabrikken indstillet på en sådan måde, at de for hver 

Begrænsning af 
lyskilder uden 
lyssensorer
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skiftekanal sender kommandoer til tilsluttede DALI-switche. I indstillings-
undermenuen "Koblingskanaler" kan du ændre disse og andre indstillinger.

Hvordan skiftekanalerne midlertidigt aktiveres og deaktiveres, kan du 
læse i kapitel ”11.4 Til- og frakobling af skiftekanaler” på side 81.

Indstillingsmulighederne er identiske for begge skiftekanaler. Du kan foreta-
ge følgende indstillinger:

13.3.1 Skiftekanal aktiv 
 Til. Light Control-boksen sender styrekommanoder. 

 Fra. Light Controlboksen sender ingen styrekommandoer. 

Sådan aktiverer og deaktiveres skiftekanalen: 
  Skyd kontakten mod hhv. højre og venstre. 

  Skiftekanalen aktiveres eller deaktiveres som ønsket.

13.3.2 Driftstilstand, skiftekanal 
Du kan vælge blandt følgende driftstilstande:
Fuldautomatisk: Er denne funktion aktiv, tænder DALI-switchen for den 
tilsluttede enhed, når en tilstedeværelse registreres. Denne funktion kan så-
ledes også aktiveres, hvis Light Control-boksen kører i halvautomatisk drift.

Halvautomatisk: Er denne funktion aktiv, skal DALI-switchen tændes manu-
elt, hvis efterløbstiden for normal drift eller overstyringsdrift er udløbet.

Impulsdrift: Er denne funktion aktiv, tænder DALI-switchen enheder såsom 
trappeopgangsautomater eller strømstødsrelæer med en impuls. Impulsen 
gentages regelmæssigt, så længe der registreres en bevægelse.

Sådan indstilles driftstilstanden:
  Aktiver valgfeltet ved at trykke på det. 

  I det åbnede valgfelt vælges den ønskede driftstilstand, og valget 
bekræftes.

  Den ønskede driftstilstand er indstillet.

13.3.3 Efterløbstid, skiftekanal 
Med denne funktion indstiller du, hvor lang tid DALI-switchene skal lade de 
tilsluttede enheder være tændt efter den senest registrerede bevægelse. Du 
kan indstille en varighed fra ét til 240 minutter.
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Sådan indstilles skiftekanalens efterløbstid:
  Aktiver feltet ved at trykke på feltet med den aktuelle efterløbstid. 

  I det åbnede valgfelt vælges den ønskede tid, og valget bekræftes.

  Efterløbstiden er indstillet.

13.4 Undermenuen "DALI-mapping"

De	to	DALI-grænseflader	for	Light	Control-boks	C1	og	C2	tilknyttes	først	
belysningskanalerne numerisk. Belysningskanal C2 svarer f.eks. til DA-
LI-grænseflade	C2.
Denne tilknytning kan ændres i undermenuen DALI-mapping. Du kan også 
tilknytte	en	belysningskanal	til	begge	DALI-grænseflader.

Sådan tilknyttes en DALI-grænseflade en anden belysningskanal:
  Aktiver DALI-kanalens lyskanalfelt, som skal tilknyttes en anden be-

lysningskanal, og tryk i feltet.

  I det åbnede valgfelt vælges den ønskede lyskanal, og valget bekræf-
tes.

  Lyskanalen tilknyttes DALI-kanalen.
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14 Indstillinger via 230 V kontakt
Tryk på kontakten videregives til andre Light Control-bokse via DALI. De 
gælder dog kun for den pågældende belysningsgruppe (se Side 30) og over-
føres ikke af ELC-bus til andre belysningsgrupper.
Eneste undtagelse: Opsætningskommandoer overføres også via ELC-bus.

14.1 Kontakt S1 
Med kontakt S1 kan belysningen tændes og slukkes eller dæmpes. 

14.1.1 Tænd/sluk for lyset

Sådan tændes og slukkes belysningen:

Forudsætninger:

• Lysstyrken er mindre end den indstillede, nominelle lysstyrkeværdi
  Tryk på kontakt S1.

  Belysningen tænder eller slukker alt efter den tidligere tilstand.

Light Control-boksen går efter tryk på kontakten i normal drift. 
Hvis lysstyrken ligger over den nominelle lysstyrkeværdi, slukker 
lyskilden kortvarigt efter tryk på kontakten.

14.1.2 Dæmp belysningen

Sådan dæmpes belysningen i én retning:

Forudsætninger:

• Belysningen aktiveres.
  Tryk på og hold kontakt S1 nede.

  Belysningen dæmpes.

Dæmpningen stopper, så snart du slipper kontakten.

Light Control-boksen gennemgår dæmpningsproceduren i oversty-
ringsdrift, og indstillingen gemmes således ikke vedvarende.

Sådan dæmpes belysningen i den anden retning:

Forudsætninger:

• Belysningen aktiveres
  Tryk på og hold kontakt S1 nede.

  Dæmpningsproceduren starter f.eks. ved at øge lysstyrken.
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  Slip kontakt S1 kortvarigt, og tryk på og hold den nede igen. 

  Dæmpningsproceduren skifter retning ved f.eks. at mindske lys-
styrken.

14.2 Kontakt S2: Vælg opsætninger
Med	kontakt	S2	kan	du	åbne	de	fire	gemte	lysopsætninger	ved	at	trykke	
kortvarigt på kontakten. Hvilken opsætning der aktiveres afhænger af, hvor 
mange gange du trykker på kontakten inden for 10 sekunder: Antallet af 
tryk på kontakten svarer til opsætningsnummeret. Opsætningskommandoer 
overføres via ELC-bus (se  på side 30) til alle belysningsgrupper.

Hvis	du	trykker	mere	end	fire	gange	på	kontakt	S2	inden	for	10	
sekunder , starter opsætningstællingen forfra. 1. tryk på kontakten 
og 5. tryk på kontakten inden for 10 sekunder aktiverer således 
begge opsætning 1.  
Efter 10 sekunder slettes tidligere tryk på kontakten, og tællingen 
starter forfra.

15 Indstillinger via DALI-kontakter
Alle Light Control-bokse kan styres via eksterne DALI-kontakter. DALI-kon-
takten er et eksternt modul, som sender standard-16-bit-kommandoer (IEC 
62386-102:2009).
Via DALI-tasten kan du f.eks. tænde og dæmpe belysningen. Du kan også 
hente	opsætninger	med	et	DALI-opsætningsmodul.	Du	finder	muligheder	for	
DALI-kommandoer i kapitel 15.1 på side 102.

Esylux DALI-tasten Push Button 8x DALI (artikelnummer EC10430923) er 
konfigureret	passende	fra	fabrikken.	Derved	kan	du	sende	følgende	kom-
mandoer uden ekstra opsætningsmodul:

• Tænd/sluk for lyset
• Dæmpe lysstyrken
• Opsætning 1-4 til
• Konstantlysregulering til

Kommandoerne fra DALI-tasten sendes til alle lyskilder via DALI- og ELC-
bus.
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15.1 Liste over DALI-kommandoer
DALI-kommandoer (16 
bits)

Adresse Beskrivelse

UP Broadcast
Alle belysningskanaler dæmper 
belysningen op. Ingen kommando 
til DALI-switche.

UP Gruppe 0
Kanal 1 dæmper belysningen op. 
Ingen kommando til andre belys-
ningskanaler og til DALI-switche.

UP Gruppe 1
Kanal 2 dæmper belysningen op. 
Ingen kommando til andre belys-
ningskanaler og til DALI-switche.

UP Gruppe 2
Kanal 3 dæmper belysningen op. 
Ingen kommando til andre belys-
ningskanaler og til DALI-switche.

UP Gruppe 3
Kanal 4 dæmper belysningen op. 
Ingen kommando til andre belys-
ningskanaler og til DALI-switche.

DOWN Broadcast
Alle belysningskanaler dæmper 
belysningen ned. Ingen komman-
do til DALI-switche.

DOWN Gruppe 0

Kanal 1 dæmper belysningen 
ned. Ingen kommando til andre 
belysningskanaler og til DA-
LI-switche.

DOWN Gruppe 1

Kanal 2 dæmper belysningen 
ned. Ingen kommando til andre 
belysningskanaler og til DA-
LI-switche.

DOWN Gruppe 2

Kanal 3 dæmper belysningen 
ned. Ingen kommando til andre 
belysningskanaler og til DA-
LI-switche.

DOWN Gruppe 3

Kanal 4 dæmper belysningen 
ned. Ingen kommando til andre 
belysningskanaler og til DA-
LI-switche.

OFF Broadcast
Alle belysningskanaler og DA-
LI-switche frakobles.

OFF Gruppe 0
Kanal 1 frakobles. Ingen kom-
mando til andre belysningskana-
ler og DALI-switche.
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DALI-kommandoer (16 
bits)

Adresse Beskrivelse

OFF Gruppe 1
Kanal 2 frakobles. Ingen kom-
mando til andre belysningskana-
ler og DALI-switche.

OFF Gruppe 2
Kanal 3 frakobles. Ingen kom-
mando til andre belysningskana-
ler og DALI-switche.

OFF Gruppe 3
Kanal 4 frakobles. Ingen kom-
mando til andre belysningskana-
ler og DALI-switche.

OFF Gruppe 4

DALI-switch Full Automation fra-
kobles. Ingen kommando til andre 
belysningskanaler og DALI-swit-
che med halvautomatik. 

OFF Gruppe 5

DALI-switch Halvautomatik fra-
kobles. Ingen kommando til andre 
belysningskanaler og DALI-swit-
che med Full Automation.

RECALL MAX LEVEL Broadcast
Alle belysningskanaler og DA-
LI-switche tilkobles.

RECALL MAX LEVEL Gruppe 0
Kanal 1 tilkobles. Ingen komman-
do til andre belysningskanaler og 
DALI-switche.

RECALL MAX LEVEL Gruppe 1
Kanal 2 tilkobles. Ingen komman-
do til andre belysningskanaler og 
DALI-switche.

RECALL MAX LEVEL Gruppe 2
Kanal 3 tilkobles. Ingen komman-
do til andre belysningskanaler og 
DALI-switche.

RECALL MAX LEVEL Gruppe 3
Kanal 4 tilkobles. Ingen komman-
do til andre belysningskanaler og 
DALI-switche.

RECALL MAX LEVEL Gruppe 4

DALI-switch Full Automation til-
kobles. Ingen kommando til andre 
belysningskanaler og DALI-swit-
che med halvautomatik.

RECALL MAX LEVEL Gruppe 5

DALI-switch Halvautomatik til-
kobles. Ingen kommando til andre 
belysningskanaler og DALI-swit-
che med Full Automation.

Kun for DALI-kontaktmoduler til opsætninger: 
GO TO SCENE 0 / 
Command 16

Broadcast Aktiver opsætning 1
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DALI-kommandoer (16 
bits)

Adresse Beskrivelse

GO TO SCENE 1 / 
Command 17

Broadcast Aktiver opsætning 2

GO TO SCENE 2 / 
Command 18

Broadcast Aktiver opsætning 3

GO TO SCENE 3 / 
Command 19

Broadcast Aktiver opsætning 4

16 Service
Light Control-boksen indeholder ikke nogen komponenter, der kræver ser-
vice. Kun den komplette enhed må udskiftes.

16.1 Rengøring

ADVARSEL!

Beskadigelse af apparatet på grund af forkerte plejemidler!
  Anvend en fnugfri, tør eller lettere fugtig klud.

16.2 Fejlfinding

Forstyrrelse Årsag/afhjælpning 

Belysningen er sluk-
ket.

• Det omgivende lys ligger over den forudind-
stillede værdi for skumringsrelæet.

• Belysningen blev slukket manuelt.
• Efterløbstiden er indstillet for kort.

Belysningen slukkes 
ved mørke på trods af 
tilstedeværelse.

• Det omgivende lys ligger over den forudind-
stillede værdi for skumringsrelæet. 

• Belysningen blev slukket manuelt.

Belysningen slukker 
ikke, eller belysnin-
gen tænder spontant, 
uden at der er perso-
ner til stede.

• Efterløbstiden er endnu ikke udløbet.
• Fejlfunktion forårsaget af dyr.
• Der er bevægelige genstande i detekterings-

området, som f.eks. gardiner i åbne vinduer.
• Der er termiske støjkilder i detekteringsom-

rådet, som f.eks. radiatorer eller ventilation.

Sensoren reagerer 
ikke.

• Manglende strømforsyning; kontroller forsy-
ningsspændingen.
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Forstyrrelse Årsag/afhjælpning 

Den regulerede 
lysstyrke passer ikke 
til den indstillede 
nominelle lysværdi

• Sensor eller lyssensorer får pga. rummets 
udformning	for	meget	eller	for	lidt	reflekte-
ret lys (eksempel: Mørkt tæppe). 

• Afhjælpning: 
A. Hvis der anvendes lyskilder med lyssen-
sorer, skal lyssensorerne kalibreres. Til det 
formål kan fjernbetjeningen (se kapitel ”Kali-
brering” side 51) eller appen (se kapitel ”Ind-
stilling via lyssensorer” side 93) anvendes.
B. Hvis lysmålingen sker via DALI-sensoren:  
1. Mål lysstyrken i området omkring lyskil-
den med et luxmeter.  
2. Sammenlign værdien med den indstille-
de nominelle lysværdi. 
3. Tilpas sensorens følsomhed med fjernbetje-
ningsfunktionen "Sensorens lysfaktor" (kapi-
tel 8.15). Hvis den regulerede lysstyrke for 
eksempel er for lav, skal lysfaktoren mindskes.

17 Tekniske data
Driftsspænding 230 V ~/50 Hz

Nominel effekt
SmartDriver x4

SmartDriver x8

SmartDriver x12

SmartDriver x16

10 W - 130 W (130 W ved tilslutning af 4 lam-
per)
20 W - 240 W (240 W ved tilslutning af 8 lam-
per)
30 W - 360 W (360 W ved tilslutning af 12 
lamper)
40 W - 480 W (480 W ved tilslutning af 16 
lamper)

Standby-forbrug < 4 W 

Tilladt omgivelsestem-
peratur 0 °C ... +40 °C

Mål ca.
ELC SmartDriver x4
ELC SmartDriver x8
ELC SmartDriver x12
ELC SmartDriver x16

474 x 255 x 75 mm
474 x 255 x 75 mm
474 x 255 x 132 mm
474 x 255 x 132 mm

Montering Loftsmontering, vægmontering
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Tilslutningsklemme 2,5 mm2 /1,5 mm2

Grænseflader
ESYLUX Light Control, DALI.  
Kun modellerne SmartDriver ... KNX:  
ESYLUX Light Control, DALI, KNX

Betjeningsgrænseflader
Alle modeller: Infrarød, tilslutning til tast 
Modellerne SmartDriver ... BT:  
Infrarød, tilslutning til kontakter, Bluetooth

Grænseflade for tilslut-
ning af tilstedeværel-
sessensor

DALI

Kabinetmateriale Forzinket stål, pulverbelagt

Vægt 
ELC SmartDriver x4
ELC SmartDriver x8
ELC SmartDriver x12
ELC SmartDriver x16

3,30 kg
3,30 kg
4,15 kg
4,50 kg

Kapslingsklasse IP 20              

Isolationsklasse I

Lyskilder, der kan til-
sluttes: Farvetemperatur 3000 K, 4000 K

Energieffektivitetsklasse A++ til A

Overensstemmelse CE, RoHS, WEEE

Ret til tekniske og optiske ændringer uden varsel forbeholdes.  
Ved effektangivelserne kan der forekomme afvigelser på +/- 10 %.

18 Bortskaffelse
Som ejer af brugt udstyr er du i henhold til loven forpligtet til at bortskaffe 
apparatet korrekt. I din kommune kan du få yderligere informationer.

19 EF-overensstemmelseserklæring
Vi erklærer hermed, at anvendelsesformål og byggemåde vedrørende de en-
heder, der er angivet på listen under punkt 1.4, samt de endelige produkter, 
vi udbyder til salg, lever op til de grundlæggende sikkerheds- og sundheds-
krav, der er fastlagt i de aktuelle forordninger gældende for den Europæiske 
Union. Hvis der foretages ændringer på de enheder, som ikke er godkendt af 
os, mister denne erklæring sin gyldighed.
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