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1 Tietoa käyttöohjeesta

1.1 Johdanto
Tässä käyttöohjeessa on yksityiskohtaista tietoa siinä kuvattujen laitteiden 
toiminnoista, käyttöönotosta ja asennuksesta.
Viimeisin versio on aina saatavilla osoitteessa www.esylux.com. Sen voi 
tulostaa DIN-A4-koossa.

Jos luet ohjekirjaa näytöltä, voit hyödyntää seuraavia toimintoja:

• Linkitetty sisällysluettelo: Napsauttamalla luvun otsikkoa saat auki 
asianomaisen luvun.

• Kirjanmerkkivalikko: Kaikki luvut voidaan tallentaa kirjanmerkkivalik-
koon. Yleensä kirjanmerkkivalikon saa auki pdf-ohjelmassa napsautta-
malla symbolia .

• Linkitetyt viittaukset: Pääset viitattuun kohtaan napsauttamalla siihen 
kuuluvaa linkkiä. Monet pdf-ohjelmat nostavat linkitetyt kohdat esiin, 
kun hiiren osoitin on linkin päällä, tai muuttavat sitten hiiren osoitti-
men muotoa. Esimerkiksi näin:  .

Lue käyttöohje huolellisesti ja noudata kaikkia turvallisuusohjeita ja varoi-
tuksia.

1.2 Korostukset tekstissä
Käyttöohjeen helppolukuisuutta on parannettu korostamalla tietoja erilaisil-
la merkinnöillä. Merkintöjen selitykset:
<  >  kaukosäätimen valikon kohdat
Harmaa toiminto
	 yksittäiset toimintaohjeet
	 toiminnan suoritus ja tulokset

tärkeää ja hyödyllistä lisätietoa

 korkea sähköjännite

1.3 Valmistajan osoite
ESYLUX GmbH 
An der Strusbek 40 
22926 Ahrensburg, Saksa
Internet: www.esylux.com 
Sähköposti: info@esylux.com

Siirtyminen 
näytössä 
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1.4 Tuotteet
Tätä käyttöohjetta sovelletaan seuraaville tuotteille:

Tuotenumero Tuotenimike

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

Tuotenimike sisältää tärkeää tietoa tuotteesta:

Tuotenimikkeen osa Merkitys

ELC SmartDriver
ESYLUX Light Control SmartDriver -sarja-
nimi

x4/x8/x12/x16
RJ-45-liitännällä liitettävien valaisinten 
määrä

BT
Käyttö Bluetooth-yhteyden ja sovelluksen 
kautta mahdollista

KNX KNX-liitäntä

1.5 Käyttöohjeen rakenne
Luvut 2–4 sisältävät teknisiä tietoja sekä ohjeita Esylux ELC SmartDriver 
-laitteen turvalliseen asennukseen ja asianmukaiseen käyttöön. Tässä käyt-
töohjeessa SmartDriver-laitteesta käytetään myös Light Control Box -laiteni-
meä.

Yleiskatsaus toiminnoista on luvussa 3.2, ja käyttötiloista kerrotaan luvussa 
5. Eri käyttötilojen tuntemus auttaa laitteen määrittämisessä.

Jokaista Light Control Box -laitetta voi käyttää kaukosäätimellä ja painik-
keilla. Asetukset on helppo ja mukava määrittää kaukosäätimellä, ja joissain 
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tapauksissa se on jopa ainoa tapa toimia. Light Control Box voi vastaanot-
taa kaukosäätimen signaaleja vain, kun ESYLUX DALI -läsnäoloilmaisin on 
kytkettynä (katso luku 4.3.3).

Käyttöohjeen luvut 6–8 käsittelevät kaukosäätimen valikkoa. Kaukosääti-
men toiminnot on ryhmitelty sen mukaan, liittyvätkö ne suoraan ohjaukseen 
vai Light Control Box -laitteen määritykseen.

• Suora ohjaus: Vastaavat toiminnot on koottu kaukosäätimen alavalik-
koon <Functions>.  
Suoraa ohjausta käytetään yleensä vain erikoistapauksissa. Oletusase-
tusten määrittämiseen se ei sovellu erityisen hyvin. Tällaiset ohjel-
moidun toiminnan muutokset, kuten valojen kirkkauden säädöt, ovat 
tilapäisiä. Niitä ei tallenneta.

• Määritys: Useimpiin tilanteisiin sopivat oletusasetukset määritetään 
muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta kaukosäätimen valikossa 
<Programming>.

Bluetooth-moduulilla varustettu Light Control Box sisältää kätevän lisäoh-
jausmahdollisuuden: Bluetooth-yhteensopivien laitteiden, kuten älypuhe-
limen tai tabletin, käyttäjä voi ohjata Light Control Box -laitteen toimintaa 
maksuttomalla ESYLUX LIGHT CONTROL -sovelluksella. Sovelluksen 
käytöstä kerrotaan luvusta 9 alkaen.

1.6 Varoitukset
Varoitukset mainitaan jokaisen luvun alussa, jos siinä käsiteltävään aihee-
seen liittyy jokin vaaratilanne.
Etukäteen määritettyjen tunnussanojen merkitys kuvataan alla:

VAARA!

Tämä tunnussana viittaa vaaraan, johon liittyy huomattavia riskejä. Varoituksen 
noudattamatta jättäminen johtaa kuolemaan tai vakaviin vammoihin.

VAROITUS!

Tämä tunnussana viittaa vaaraan, johon liittyy keskiasteen riskejä. Varoituksen 
noudattamatta jättäminen saattaa johtaa kuolemaan tai vakaviin vammoihin.

VARO!

Tämä tunnussana viittaa vaaraan, johon liittyy vähäisiä riskejä.  Varoituksen 
noudattamatta jättäminen saattaa johtaa lieviin tai keskisuuriin vammoihin.

HUOMIO!

Tämä tunnussana varoittaa tilanteista, joissa ohjeiden noudattamatta jättäminen 
saattaa aiheuttaa aineellisia vahinkoja.

DALI-läsnäoloil-
maisin 
pakollinen

 Kaukosäädin

Käyttö sovelluk-
sella
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2 Perustietoa turvallisuudesta

2.1 Määräystenmukainen käyttö
ESYLUX Light Control Box -laitetta saa käyttää vain seuraaviin tarkoituksiin:

• Asennus sisätiloihin seuraavien ESYLUX-kattovalaisinten käyttölait-
teeksi: CELINE Satellite (värilämpötila 3 000 K / 4 000 K) ja NOVA 
Slave (värilämpötila 3 000 K / 4 000 K).

• Jokainen Light Control Box voi toimia RJ-45-liitännällä kytkettyjen 
valaisinten käyttölaitteena ja jännitelähteenä. Liitettävien valaisinten 
määrä vaihtelee mallikohtaisesti.

• Light Control Box soveltuu verkkovälitykseen. Verkkoliittimen koko-
naissähkövirta on enintään 10 A.

2.2 Vastuu ja vauriot
Laitteeseen ei saa tehdä muutoksia, sitä ei saa muokata tai maalata, koska 
muutoin kaikki oikeudet takuuseen raukeavat.
Jos valaisinta käytetään määräysten vastaisesti, valmistaja ei vastaa käytön 
seurauksena syntyvistä henkilö- tai ainevahingoista.
Tarkista pakkauksen purkamisen jälkeen, että laite on ehjä. Palauta vaurioi-
tunut laite ostopaikkaan.

2.3 Turvallisuusohjeet
Ainoastaan sähköasentajat tai alan ammattilaiset saavat asentaa sähkö-
laitteet 230 V:n verkkojännitteeseen ja ottaa ne käyttöön. Asennuksessa ja 
käyttöönotossa on noudatettava maakohtaisia määräyksiä.

VAARA!

Sähköisku aiheuttaa hengenvaaran!

  Noudata aina viittä turvaohjetta:
1. Katkaise virta. 
2. Varmista, ettei laite kytkeydy uudelleen toimintaan.
3. Varmista jännitteettömyys. 
4. Tee maadoitus ja oikosulku. 
5. Suojaa tai silloita lähellä olevat jännitteelliset osat. 

HUOMIO!

DALI-laitteisiin voi tulla toimintahäiriöitä, jos navat kytketään väärin!
  Noudata DALI-laitteiden teknisiä tietoja (IEC 62386).  

Käytä DALI-laitteiden kaikissa liitännöissä teknisten tietojen (IEC-
62386) mukaista kaapelia (ei sisälly toimitukseen).

Ammattilaiset!
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3 Tuotekuvaus

3.1 Varustus
ESYLUX Light Control Box on suunniteltu sisätiloihin ESYLUX-kattovalaisin-
mallien CELINE Satellite ja NOVA Slave (värilämpötila 3 000 K ja 4 000 K) 
käyttölaitteeksi.

Jokaisessa Light Control Box -yksikössä on DALI-liitäntä sekä RJ-45- ja 
RJ-11-liitännät.

Light Control Boxiin on saatavana seuraavat lisävarusteet: 
• Bluetooth-käyttöliittymä
• KNX-moduuli

Light Control Box -mallien osanumerot luetellaan luvussa ”1.4 Tuotteet” 
sivulla 7.

RJ-45- ja DALI-liitäntöihin on mahdollista liittää seuraavat laitteet:

• RJ-45: CELINE Satellite- ja NOVA Slave -valaisimet. Valaisimiin syö-
tetään jännitettä ja niitä ohjataan ESYLUX Light Control Boxin kautta.

• DALI: muut Light Control Boxit, DALI-läsnäoloilmaisimet, DALI-kytki-
met, ESYLUX CELINE DALI -valaisimet ja NOVA DALI -valaisimet.

• RJ-11: Tällä liitännällä yhdistetään valaisinryhmät ELC-väylän kautta 
(katso luku 4.4 sivulla 30).

Lisätietoa liitäntämahdollisuuksista: Sivu 16.

Toimituslaajuus: ELC SmartDriver, DALI-C0-liitäntäkaapeli, ELC-väylän 
liitäntäkaapeli, kaapeliliittimet DALI C1-C4 -laitteen kytkemistä varten.

3.2 Toiminnot

Jotta Light Control Box toimii oikein ja sen kaikki toiminnot ovat hyödynnet-
tävissä, siihen on liitettävä DALI-läsnäoloilmaisin (ei sisälly toimitukseen).

Light Control Box säätelee siihen liitettyä valaistusta. Vakiovalonsäätö toimii 
ympäristön valoisuuden mukaan ja vain silloin, kun läsnäoloilmaisin on 
havainnut elävän olennon aiheuttamaa liikettä.

DALI-järjestelmässä (Digital Addressable Lightning Interface) Light Control 
Box vastaanottaa ohjaussignaaleja elektronisten liitäntälaitteiden välityksel-
lä ja säätelee samalla kaikkia DALI-ryhmään liitettyjä valaisimia. 
Seuraava taulukko sisältää Light Control Box -laitteen toiminnot. Luettelosta 
on apua sähköasentajille ja käyttäjille päätöksenteossa myöhemmin tehtä-
vien asetusten yhteydessä.

Useimmat asetukset voidaan määrittää vain kaukosäätimellä tai 
sovelluksen kautta.

Liitettävissä 
oleva laitteet

Edellytys:  
DALI-ilmaisin

Vakiovalon- 
säätely

DALI
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Toiminto Käyttötarkoitus

Himmennys Valaistusvoimakkuuden säätäminen.

Vakiovalon- 
säätely

Valaistusolosuhteet pysyvät samoina, sillä valaistus-
voimakkuus mukautuu automaattisesti ympäristön 
valon voimakkuuteen ja ihmisten läsnäoloon.

Valomittaus Läsnäoloilmaisimen valoanturi tai lisävaloanturi 
mittaa ympäristön valoisuutta. 

Viiveaika Valaistuksen kesto säädetään edellisen tunnistetun 
läsnäolon mukaan.

Poiskytkennän va-
roitus Ilmoitus viiveajan kulumisesta loppuun. 

Suunnistusvalo
Huoneiden ja eteisten hillityn valaistuksen käyt-
töönotto tai käytöstä poistaminen viiveajan kuluttua 
loppuun. 

Suunnistusvalon 
kesto

Suunnistusvalon käytön kesto määritetään tunteina 
tai kellonaikoina.

Täysautomaatti- 
tila

Valaistuksen automaattinen ohjaus, kun läsnäolo 
havaitaan.

Puoliautomaatti- 
tila

Valaistuksen automaattinen ohjaus, kun läsnäolo 
havaitaan, on otettava käyttöön manuaalisesti ulkoi-
sella painikkeella. 

Valaistustilat Valittavana on neljä erilaista tilan valaistukseen 
suunniteltua määritystä.

Toiminnot kuvataan yksityiskohtaisesti luvuissa, joissa kerrotaan 
käytöstä kaukosäätimellä tai sovelluksen kautta. 

Toimintojen 
yleiskatsaus
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3.3 Mittakuvat

3.3.1 Mitat

23
6 m

m

474 mm

26
4 m

m
13

2 
m

m
75

 m
m

x8

SmartDriver

x16

x4

x12
SmartDriver
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4 Asennus ja liitäntä

4.1 Asennus
Light Control Box on tarkoitettu asennettavaksi seinään tai kattoon. Jotta 
laitteen tuuletus olisi riittävä, se on asennettava vähintään seuraavassa mai-
nittuun etäisyyteen seinistä ja katosta:

• Vapaa tila laitteen sivuilla: vähintään 5 cm.
• Vapaa tila laitteen ylä- tai alapuolella (kattoasennus): vähintään 

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

Kuva: Etäisyydet seiniin ja kattoon
Asennus:

  Poraa neljä kiinnitysreikää.

  Kiinnitä Light Control Box ruuveilla.

Asennus kattoon ja seinälle
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4.2 SmartDriver -laitteen liitäntä
  Ruuvaa suojus irti, jotta pääset käsiksi liittimiin.

1. 

21

Painikkeen S1/S2 liitin
2. Verkkoliitin

VAARA!

Sähköisku aiheuttaa hengenvaaran! 
  Kytke johto jännitteettömäksi.

  Tarkista, että johto on jännitteetön.

Kytkeminen virransyöttöön:
  Liitä laite liitäntäkaavion mukaisesti painikkeen liittimeen ja verkko-

liittimeen.
1. Painike S1
2. Painike S2
3. Vaihe 230 V ~
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4. Nollajohdin
5. Maadoitusjohdin

Liitäntäkaavio:

L
N
PE

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

1. 2. 3. 4. 5.

Painikkeen painallusta ei välitetä DALI-väylän kautta muihin Light 
Control Box -yksiköihin. Jos haluat ohjata useita DALI-väylän kaut-
ta yhdistettyjä Light Control Box -yksiköitä yhdellä painikkeella, 
kytke painike rinnan kaikkiin yksiköihin.
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4.3 Laitteiden liitäntä SmartDriver -yksikköön

4.3.1 Yleiskatsaus: liitettävissä olevat laitteet
Light Control Box on suunniteltu valaisimien ja DALI-laitteiden liittämiseen. 
Siinä on seuraavat liitännät:

• RJ-45-liittimet, joihin voi kytkeä CELINE Satellite- tai NOVA Slave 
-valaisimia

• DALI-liitännät, joihin voi kytkeä läsnäoloilmaisimia, DALI-painikkeita 
ja muita Light Control Box -yksiköitä (DALI C0), DALI-valaisimia ja 
DALI-laitteita (DALI C1–C4)

RJ-11-liittimiä käytetään valaisinryhmien yhdistämiseen. Katso 
kuva,  sivulla 30.

DS1

DS2

EVG

EVG

DALI

DALI C1 - C4

DALI C0 

RJ-45

S1/S2

max. 4 x 25

DALI

Yleiskatsaus: liitäntämahdollisuudet
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4.3.2 Liitännät

1. 

5

421 3

6

KNX-liitäntä (vain malli ELC SmartDriver KNX)
2. Verkkoliitin, jossa DALI CO -liitännät
3. DALI C1-C4 -liitosrasia
4. RJ-45-liittimet soveltuvien ESYLUX-valaisimien  
 liittämiseen
5. USB-liitin, ainoastaan huoltoa varten
6. DALI C0 -liitosrasiat

7. 

8

7

9

DALI Power -kytkin DALI-väyläjännitesyöttöä varten (katso luku 
4.3.8.1 sivulla 24).
8. ELC-väyläkokoonpano-kytkin. Kytkin ON-asennossa: Vain ELC-väy-
läliitännän alussa tai lopussa olevat laitteet.
9. RJ-11-liittimet ELC-väyläliitäntää varten (katso luku 4.4 sivulla 
30).

4.3.3 Läsnäoloilmaisimen liitäntä
Light Control Box ei säätele valaistusta halutulla tavalla, ellei siihen liitetä 
DALI-läsnäoloilmaisinta. Seuraavia kattoon asennettavia ESYLUX DALI -läs-
näoloilmaisimia saa käyttää:

DALI- 
läsnäoloil-
maisin 
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• PD-C360i/8 ELC (tilausnumero EP10427602)
• PD-C360i/24 ELC (tilausnumero EP10427619)

Näiden läsnäoloilmaisinten tunnistusalue on 360°. Ne mittaavat valoisuutta 
ja vastaanottavat infrapunasignaaleja kaukosäätimeltä. Ilmaisimen toimitus-
sisältöön kuuluu DALI-kaapeli, jossa on Light Control Box -liitäntään sopiva 
pistoke.

Läsnäoloilmaisimen liitäntä:
  Kytke Light Control Box ja läsnäoloilmaisin kaapelilla, joka on toimi-

tettu läsnäoloilmaisimen mukana.

ESYLUX 
PD-C360i/8 ELC

PD-C360i/24 ELC

SENSOR

C0

C0

4.3.4 CELINE-/NOVA-valaisimien liitäntä

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

Seuraavat CELINE- ja NOVA-sarjojen valaisimet on voidaan liittää Light 
Control Box -yksikön RJ-45-liittimiin: 

• CELINE Satellite, värilämpötilat 3 000 K ja 4 000 K
• NOVA Slave, värilämpötilat 3 000 K ja 4 000 K

RJ-45-liitäntä
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Light Control Box syöttää valaisimille virtaa liitäntäkaapelin kautta. Light 
Control Box -yksikössä on RJ-45-liitännät kytkentää varten. Jokainen 
RJ-45-liitäntä on oma valokanavansa (C1, C2, C3, C4), jota Light Control 
Box voi ohjata erikseen. 

RJ-45-välikaapelina voidaan käyttää tyypin Cat5 tai sitä suurem-
paa verkkokaapelia.

HUOMIO!

Noudata kaapelin enimmäispituusrajoituksia!
RJ-45-liitäntäkaapeli saa olla enintään 10 metrin pituinen.

Liitäntää saa käyttää ainoastaan ESYLUX-valaisimien kanssa!
RJ-45-liittimiin saa liittää vain edellä mainittuja ESYLUX-valaisimia. Muut 
laitteet, kuten Internet-reitittimet tai LAN-kaapelin (Power over Ethernet) 
avulla liitettävät valaisimet voivat vaurioitua, jos ne liitetään näihin liitti-
miin.

4.3.5 DALI-valaisimien ja DALI-kytkinlaitteiden liitäntä
DALI-liitäntöihin C1–C4 voidaan liittää DALI-valaisimia ja DALI-kytkinlait-
teita. DALI-kytkinlaitteilla voidaan kytkeä DALI-yhteensopimattomia laittei-
ta, kuten tuulettimia tai valkokankaan ohjaimia. 
DALI-kytkinlaitteita voi tilata erikseen lisävarusteena. Malli SW DALI Full 
Automation (tuotenro EP10427473) on säädetty tehtaalla toimimaan täysin 
automaattisesti ja 30 minuutin viiveajalla. Malli SW DALI Semi Automation 
(tuotenro EP10427480) on säädetty tehtaalla toimimaan puoliautomaatti-
sesti ja kuuden minuutin viiveajalla. Kummankin mallin tehdasasetuksia on 
mahdollista muuttaa kaukosäätimellä. Näistä laitteista on lisätietoa verkkosi-
vuillamme osoitteessa www.esylux.com.
DALI-liitäntöihin C1–C4 voidaan liittää enintään neljä DALI-ryhmää. Ku-
hunkin ryhmään voi liittää enintään 25 DALI-laitetta. Ryhmät saavat virtaa 
DALI-väylästä. Liitäntälaitteiden parametrit määritetään automaattisesti 
lähetyksen aikana. 
DALI-liitännät on järjestetty valokanavakohtaisesti numerojärjestykseen. 
Esimerkiksi valokanavaa C4 vastaa DALI-liitäntä C4.

DALI-liitäntöjen DALI C1–C4 ja valokanavien C1–C4 (RJ-45-lii-
täntä) keskinäistä kohdistusta voi muuttaa. Katso luku DALI-kartta 
(DALI Map), Sivu 62.
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HUOMIO!

DALI-liitäntälaitteeseen voi tulla toimintahäiriöitä, jos navat kytketään väärin!
  Noudata DALI-laitteiden teknisiä tietoja (IEC 62386). 

Käytä DALI-laitteiden kaikissa liitännöissä teknisten tietojen (IEC-
62386) mukaista kaapelia (ei sisälly toimitukseen).

DALI-valaisimien ja DALI-kytkimien liitäntä:
  Merkitse mukana toimitettuun liittimeen liitäntämerkintöjen avulla 

liitäntäkaapelit, jotka kuuluvat DALI-kanavaan:

RJ-45

C1C2C3C4

DALI

C4 C3 C2 C1

  Kytke laitteen DALI-liitännät kaapeleilla pistoliittimeen:

  Kytke liitin DALI-piikkiliittimiin C1–C4:

 

DALI

1

2

Laite on liitetty.
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4.3.6 DALI-painikkeen liitäntä
DALI-liitäntään C0 on mahdollista liittää ulkoinen DALI-painike. DALI-paini-
ke on ulkoinen moduuli, joka lähettää vakiomuotoisia 16-bittisiä komentoja 
(IEC 62386-102:2009). DALI-painiketta käytetään esimerkiksi valaistuksen 
kytkemiseen ja himmentämiseen. Valaistustilojen DALI-moduulilla voidaan 
myös hakea valaistustiloja. Käytettävissä olevat DALI-komennot luetellaan 
luvussa 15.1 sivulla 104.

Esyluxin Push Button 8x DALI -painikkeen (tuotenumero EC10430923) 
säädöt on määritetty sopiviksi tehtaalla. Näin ollen voit lähettää seuraavat 
komennot ilman ylimääräistä valaistustilojen moduulia:

• Valaistus päälle/pois
• Kirkkauden himmennys
• Valaistustilojen 1–4 käyttöönotto
• Vakiovalonsäätö päälle

Kun Light Control Box -yksiköt on liitetty DALI-väylän (katso 4.3.8 sivulla 
23) tai ELC-väylän (katso 4.4 sivulla 30) kautta, kaikki liitettyjen laitteiden 
valaisimet vastaanottavat painikekomennot.

Liitäntämahdollisuuksia on kaksi:

1. Voit käyttää jotain C0-liittimistä. Sopivia pistokkeita on saatavana 
ESYLUXilta lisävarusteena.

SENSOR

C0

C0

Ulkoinen DALI- 
painike
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2. Voit käyttää verkkoliittimen CO-liitäntöjä. 

1

1: Verkkoliitin, jossa DALI CO -liitännät.

C0-liitäntöjen sijainti liittimessä: 

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

1. 2.

1. DALI C0 +
2. DALI C0 -

4.3.7 Liittäminen KNX-väylään
ELC SmartDriver KNX -mallissa on KNX-moduuli, joten sen voi liittää 
KNX-väylään.

KNX
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HUOMIO!

Virheelliset liitännät voivat estää vähintään yhtä laitetta toimimasta oikein.
  Huomioi liitinten merkinnät.

EIB-laitteissa on napaisuusvarmistus, joka estää häiriöt.

Light Control Box -yksikön liittäminen KNX-väylään:
  Liitä KNX-väyläjohto piikkiliittimellä Light Control Box -yksikön 

KNX-liitännän oikeaan napaan.

Liitäntäkaavio:

–

+
–

+

KNX

4.3.8 SmartDriver-laitteiden rinnakkaiskytkentä

Kun SmartDriver-laitteet rinnakkaiskytketään DALI-väylän kautta, kaikki 
SmartDriver-laitteisiin liitetyt valaisimet muodostavat yhtenäisen valaisin-
ryhmän. Saman valaisinryhmän valaisimet suorittavat kaikki komennot, 
jotka lähetetään kauko-ohjauksella, sovelluksella tai painikkeella.

Käytössä olevat SmartDriver-mallit määräävät sen, kuinka monta Smar-
tDriver-laitetta voidaan rinnakkaiskytkeä ja kuinka monta valaisinta yhteen 
valaisinryhmään voi kuulua:

SmartDriver- 
malli 

Rinnakkaiskytket-
tävät SmartDriverit 
(enimmäismäärä)

Valaisimien en-
immäismäärä 

valaisinryhmässä

ELC SmartDriver x4 20 80

ELC SmartDriver x8 10 80

ELC SmartDriver x12 6 72

ELC SmartDriver x16 5 80

Jos valaisinryhmät liitetään ELC-väylän kautta, voidaan ohjata 
myös tätäkin suurempaa valaisinmäärää. Katso taulukko,  sivulla 
31.

Jos rinnakkaiskytketään yli viisi SmartDriver-laitetta, niiden säädöt on mää-
ritettävä sopiviksi etukäteen.

ValaisinryhmätValaisinryhmät
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4.3.8.1 Rinnakkaisliitännän DALI-väyläjännitteen määrittäminen
Jokaisen Light Control Box -yksikön DALI-väyläjännitesyötön kytkin on 
toimitushetkellä ON-asennossa. Näin jokainen Light Control Box syöttää DA-
LI-väylälle tarvittavan käyttöjännitteen.

Jos yli viisi yksikköä liitetään toisiinsa, DALI-jännitteensyöttö saa olla kyt-
kettynä vain viidessä yksikössä. Tässä tapauksessa DALI-väylän jännite on 
katkaistava joissakin laitteissa ennen rinnakkaiskytkentää. 

Toimitustila: DALI-väyläjännitesyöttö on käytössä.

Jos toisiinsa yhdistetään esimerkiksi 10 Light Control Box -yksikköä, DA-
LI-jännitteensyöttö on katkaistava yksiköistä 6–10.

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

Rinnakkaiskytkentä: Vain viiden laitteen DALI Power -kytkin saa olla ON-asennossa.

Huomio: laiteva-
hinkojen vaara! 
 
Enintään 5 DALI 
Power 
-kytkintä 
ON-asennossa!
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DALI-väylän jännitteen katkaiseminen:

DALI POWER OFF

230 V ~L
N 230 V ~L

N

OFF

Ohje: DALI-väylän jännitteen katkaisu

  Katkaise laitteen syöttöjännite.

  Poista suojus, jotta pääset käsiksi DALI Power -kytkimeen.

  Aseta DALI Power -kytkin OFF-asentoon.

  Kiinnitä suojus.

  Kytke laitteen syöttöjännite.

  Seuraa alustusvaihe, jonka aikana laite tunnistaa kytkimen asen-
non.

  Sisäinen väyläjännitesyöttö on poissa käytöstä.

Kun laite on käytössä, kytkimen siirtäminen toiseen asentoon ei 
vaikuta väyläjännitesyöttöön, koska laite tunnistaa kytkimen asen-
non vain alustusvaiheessa. Laite on sen vuoksi irrotettava syöttö-
jännitteestä aina, kun kytkin halutaan siirtää toiseen asentoon.

Laitteen DALI-väyläjännitesyöttö kytketään käyttöön seuraavasti.

DALI-väylän jännitteen kytkeminen:

DALI POWER ON

230 V ~L
N 230 V ~L

N

ON

Ohje: DALI-väylän jännitteen kytkentä
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  Katkaise laitteen syöttöjännite.

  Poista suojus, jotta pääset käsiksi DALI Power -kytkimeen.

  Aseta kytkin ON-asentoon. 

  Kiinnitä suojus.

  Kytke laitteen syöttöjännite.

  Seuraa alustusvaihe, jonka aikana laite tunnistaa kytkimen asen-
non.

  Väylän jännitesyöttö on kytkettynä.

4.3.8.2 SmartDriver-laitteiden rinnakkaiskytkentä
Varmista ennen liittämistä, että DALI-väylän jännitteensyöttö on säädetty 
oikein.

• DALI Power -kytkin saa olla ON-asennossa enintään viidessä yksikös-
sä. Jos rinnakkaiskytketään vähemmän kuin viisi yksikköä, kaikkien 
laitteiden DALI Power -kytkimen on oltava ON-asennossa.

Light Control Box -yksiköiden liittäminen toisiinsa:
  Kiinnitä mukana toimitettu kaapeli kumpaankin Light Control Box 

-yksikköön merkinnällä C0 merkittyihin liittimiin.

C0
C0 C0

C0

SENSOR SENSOR

Light Control Box -yksiköiden rinnakkaisliitäntä

Jos liität Light Control Box -yksikön jälkikäteen toiseen, jo määri-
tettyyn Light Control Box -yksikköön, laitteisiin on tallennettu eri 
asetukset. Palauta tässä tapauksessa ensin määritetyn yksikön 
tehdasasetukset ja määritä kummankin Light Control Box -yksikön 
asetukset uudelleen.  
Tehdasasetukset voi palauttaa yleiskaukosäätimellä (katso luku 
8.9 sivulla 68) ja sovelluksella (katso luku 13.1.8 sivulla 92).

Rinnankytkentä 
jälkikäteen
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4.3.9 Vaihtoehto: Ulkoinen DALI-verkkolaite
Vaihtoehtoisesti voit käyttää ulkoista DALI-verkkolaitetta DALI-väylän jän-
nitteensyöttöön. Jotta laitevahinkoja ei syntyisi, tässä tapauksessa kaikkien 
Light Control Box -yksiköiden väyläjännite on oltava katkaistuna.

4.3.9.1 Sisäisen väyläjännitteensyötön katkaiseminen

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

Jännitteensyöttö ulkoisen DALI-verkkolaitteen kautta: kaikki DALI Power -kytkimet ovat OFF-asen-
nossa.

DALI-väylän jännitteen katkaiseminen:

DALI POWER OFF

230 V ~L
N 230 V ~L

N

OFF

Ohje: DALI-väylän jännitteen katkaisu

Huomio: laiteva-
hinkojen vaara:  
 
Kaikki DALI 
Power -kytkimet 
OFF-asennossa!
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  Katkaise laitteen syöttöjännite.

  Poista suojus, jotta pääset käsiksi DALI Power -kytkimeen.

  Aseta kytkin OFF-asentoon. 

  Kiinnitä suojus.

  Kytke laitteen syöttöjännite.

  Toista toimenpide kaikissa muissa laitteissa.

  Seuraa alustusvaihe, jonka aikana laite tunnistaa kytkimen asennon.
  Sisäinen väyläjännitesyöttö on poissa käytöstä.

Kun laite on käytössä, kytkimen siirtäminen toiseen asentoon ei 
vaikuta väyläjännitesyöttöön, koska laite tunnistaa kytkimen asen-
non vain alustusvaiheessa. Laite on sen vuoksi irrotettava syöttö-
jännitteestä aina, kun kytkin halutaan siirtää toiseen asentoon.

Lopuksi voit liittää ulkoisen verkkolaitteen.

4.3.9.2 Ulkoisen DALI-verkkolaitteen liitäntä

Ulkoinen verkkolaite liitetään Light Control Box -yksikköön. Rinnakkais-
liitännän kautta väyläjännite on käytettävissä kaikissa Light Control Box 
-yksiköissä.

HUOMIO!

Light Control Box vaurioituu, jos ulkoista DALI-verkkolaitetta käytetään ja sisäi-
nen väyläjännitesyöttö on kytkettynä!

  Varmista, että kaikkien Light Control Box -yksiköiden DALI Power 
-kytkin on OFF-asennossa (katso Sivu 25)!

Ulkoisen DALI-verkkolaitteen liitäntä:

1

1: Verkkoliitin, jossa DALI CO -liitännät
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  Katkaise laitteen syöttöjännite.

  Irrota suojus, jotta pääset käsiksi liittimeen.

  Liitä verkkolaite verkkoliittimeen liitäntäkaavion mukaisesti:

 

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

DALI PS

Kiinnitä suojus.

  Kytke laitteen syöttöjännite.

  DALI-väylä saa jännitteen ulkoiselta verkkolaitteelta.
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4.4 Valaisinryhmien liittäminen ELC-väylän kautta
Kun SmartDriver-laitteet on kytketty DALI C0 -väylän kautta, kaikki liitetyt 
valaisimet muodostavat valaisinryhmän. Näin ollen kaikki asetukset (esimer-
kiksi valaistusvoimakkuus ja viiveaika) ja ilmaisimen läsnäolotunnistus ovat 
käytössä kaikissa valaisimissa.
Tiettyihin tiloihin tämä ryhmitys ei kuitenkaan sovi. Jos avotoimiston läs-
näoloilmaisin havaitsee henkilön, riittää, että vain osa tilasta valaistaan 
kirkkaasti. Muualla avotoimistossa riittää himmeämpi suunnistusvalo.
Tämä on mahdollista, kun valaisinryhmät yhdistetään ELC-väylän kautta, 
jolloin voidaan myös ohjata suurempaa valaisinmäärää. ELC-väylä ei suu-
renna yhtä valaisinryhmää, mutta se voi yhdistää jopa 10 valaisinryhmää 
keskenään.
ELC-väylä käyttää ketjutopologiaa muiden väyläliitäntöjen tapaan. Jotta häi-
riöiltä vältytään, liitännän molemmat päät on varustettava päätevastuksilla. 
Tämä tehdään ELC-väylän määrityskytkimen avulla.

DALI C0

RJ-45

ELC Bus

Valaisinryhmien liittäminen toisiinsa ELC-väylän kautta

ELC-väylä:  
Enintään 10 val-
aisinryhmää 
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4.4.1 DALI- ja ELC-liitäntöjen väliset erot

DALI- ja ELC-liitännät eroavat toisistaan kahden seikan osalta: 

• Välitettävät komennot ja signaalit
• Ohjattavien valaisinten lukumäärä

Komentojen ja signaalien välittämiseen liittyvät erot:

Välitys DALI-väylän kautta Välitys ELC-väylän kautta

Asetuskomennot (val-
aistusvoimakkuus,  
viiveaika jne.)

Kaikki Kaikki

Yliohjauskomen-
not (painikkeella, 
kauko-ohjauksella, 
sovelluksella)

Kaikki
Kytkettynä, poissa, val-

aistustilojen valinta

Ilmaisinsignaalit: 
Valaistusvoimakkuus 
 
Läsnäoloilmoitus 

Kaikki

 
Ei välitetä 

 
Välitys, signaaliin 

reagointi määritetään 
ESY-Pen-sovelluksella

Esimerkki: Valaisinryhmän 1 läsnäoloilmaisin mittaa valaistusvoimakkuutta 
pienemmän arvon ja havaitsee läsnäolon. Molemmat signaalit lähetetään 
DALI-väylän kautta SmartDriver-laitteelle, joka lähettää kytkentäkomennon 
kaikille valaisinryhmän 1 valaisimille.
Myös valaisinryhmän 2 läsnäoloilmaisin mittaa valaistusvoimakkuutta 
pienemmän arvon, mutta ei havaitse läsnäoloa. Siksi valaisinryhmää 2 ei 
kytketä käyttöön. Vasta kun ELC-väylä välittää läsnäoloilmoituksen valaisin-
ryhmältä 1 valaisinryhmälle 2, jälkimmäinen kytkee joko valaistuksen tai 
suunnistusvalon valitun asetuksen mukaisesti.

Ohjattavien valaisinten erilaiset lukumäärät:

ELC-väylä lisää ohjattavien valaisinten lukumäärää, koska sillä voidaan yh-
distää jopa 10 valaisinryhmää:

SmartDriver- 
malli 

Valaisimien en-
immäismäärä 

DALI-valaisinryhmässä

Valaisinten enim-
mäismäärä, kun valais-
inryhmät yhdistetään 

ELC-väylällä

ELC SmartDriver x4 80 800

ELC SmartDriver x8 80 800
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ELC SmartDriver x12 72 720

ELC SmartDriver x16 80 800

4.4.2 ELC-väyläliitännän muodostaminen
Tarvittavat RJ-11-kaapelit sisältyvät toimitukseen. RJ-11-liittimet on rinnak-
kaiskytketty – tulo- ja lähtöliittimiä ei siis ole.

ELC-väylän määrityskytkin ei kytke väyläliitäntää käyttöön ja pois käytöstä, 
vaan sillä laitteen asetukset määritetään väyläkytkentää varten. Kytkin ottaa 
tätä varten käyttöön päätevastukset, jotka on oltava ELC-väyläliitännän alku- 
ja loppupäässä. Kytkimen väärä asento voi aiheuttaa häiriöitä signaalien 
välityksessä.

1

2

ELC-väyläliitäntä  
1: Liitäntäkaapelien RJ-11-liittimet  
2: ELC-väylän määrityskytkin

Valaisinryhmien liittäminen toisiinsa ELC-väylän kautta:
  Poista suojus, jotta pääset käsiksi RJ-11-liittimiin ja ELC-määrityskyt-

kimeen.

  Yhdistä liitettävän valaisinryhmän SmartDriver RJ-11-kaapelilla toi-
seen SmartDriver-laitteeseen, joka kuuluu toiseen liitettävään valaisin-
ryhmään.

  Toista sama toimenpide, kunnes kaikki halutut valaisinryhmät on 
yhdistetty RJ-11-kaapelilla.

  Kytke ELC-väylän määrityskytkin käyttöön:  
Kytkimen on oltava ON-asennossa, kun vain yksi RJ-11-kaapeli on 
kytkettynä. 
Kytkimen on oltava OFF-asennossa, kun kaksi RJ-11-kaapelia on yh-
distettynä eli laite toimii yhteyden välittäjänä.

  Aseta suojus takaisin paikalleen.

  Valaisinryhmät on nyt yhdistetty ELC-väylän kautta.
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Oikeanlainen liitäntä näyttää esimerkiksi seuraavalta:

DALI C0 

RJ-45

RJ-11 ELC-Bus

OFF

1

ON

2 3

1

1

ON

2

Oikeanlainen liitäntä ELC-väylän kautta
1: Valaisinryhmät
2: ELC-väylän määrityskytkin laitteilla liitännän alku- ja loppupäässä. Kytki-
men asento: ON.
3: ELC-väylän määrityskytkin laitteilla liitännän keskikohdassa. Kytkimen 
asento: OFF.

4.5 Alustusvaihe
Light Control Box -yksikön alustusvaihe käynnistyy aina, kun jännite kytke-
tään päälle.

Light Control Box -yksikön toiminta alustusvaiheen aikana:

• Liitetyissä valaisimissa palaa valo.
• Liitetty läsnäoloilmaisin: Tämän ajan kuluessa vilkkuu ensin punainen 

merkkivalo, sitten sininen. Lopuksi vihreä merkkivalo vilkkuu neljä 
kertaa, minkä jälkeen ilmaisin on käyttövalmis.

• Light Control Box on valmis käytettäväksi noin 30 sekunnin kuluessa 
ja toimii tehdasohjelman tai itse määritetyn ohjelman mukaisesti. 
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Alustusvaiheen jälkeen läsnäoloilmaisimen LED-signaaleilla on 
seuraava merkitys:  
punainen LED = kaukosäätimen lähettämää komentoa vastaanote-
taan;  
vihreä LED = läsnäolo on tunnistettu;  
sininen LED = Light Control Box on ohjelmointitilassa.

4.6 Tehdasasetukset

Light Control Box -yksiköissä on tehdasohjelma. Näitä esiasetuksia on mah-
dollista muuttaa myöhemmin omien tarpeiden mukaan. ESYLUX suosittelee 
merkitsemään muutetut asetukset taulukon oikeanpuoleiseen sarakkeeseen.

Esiasetukset Tehtaalla Oma asetus

Käyttötila Täysautomatiikka
Kirkkauden ohjearvo 500 lux
Valaistuksen viiveaika 5 minuuttia
Suunnistusvalo Valoisuus 10 %

Suunnistusvalon kesto 0 minuuttia

Poiskytkennän varoitus, kanava 
1–4

60 sekuntia

DALI-kanavan 1 kohdistus
Master-kanava 1 
(C1)

DALI-kanavan 2 kohdistus Slave-kanava 2 (C2)
DALI-kanavan 3 kohdistus Slave-kanava 3 (C3)
DALI-kanavan 4 kohdistus Slave-kanava 4 (C4)

DALI-kytkin DS1
Aktiivinen, tila: 
Täysautomatiikka

Viiveaika DS1 30 minuuttia

DALI-kytkin DS2
Aktiivinen, tila: 
Puoliautomatiikka

Viiveaika DS2 30 minuuttia

4.7 Ensimmäiset vaiheet
Valaistusjärjestelmän määritys on helpointa aloittaa seuraavista asetuksista:

• Päivämäärä ja kellonaika: Päivämäärä ja kellonaika on määritettävä 
oikein, jotta suunnistusvalo ja muut ajastettavat toiminnot toimivat 
oikein. Kellonajan asetus on hyvä tarkistaa kerran vuodessa. Asetukset 
voidaan määrittää kaukosäätimellä (katso luku 8.8) ja sovelluksella 
(katso luku 13.1.1).

• Valoanturien käyttöönotto: Jos Light Control Box -yksikköön liitetään 
valaisimia, joissa on lisävaloanturi, nämä anturit on otettava käyttöön. 

Valaisimet, joissa 
valoanturi
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Tämä tapahtuu kalibroimalla anturit. 
Kalibrointi voidaan suorittaa kaukosäätimellä (katso luku 8.2) ja so-
velluksella (katso luku 13.2.2).

5 Yleiskatsaus käyttötiloista
Light Control Box säätelee tilan valaistusta ja säästää energiaa ottamalla 
huomioon ihmisten läsnäolon ja ympäristön valoisuuden. Seuraavat tiedot 
helpottavat ja nopeuttavat haluttujen asetusten löytymistä:

• käyttötilojen automaattinen järjestys, kun Light Control Box ei havait-
se läsnäoloa

• manuaalisesti valittavat käyttötilat
• havaitun läsnäolon vaikutus yksittäisiin käyttötiloihin.

Ympäristön valoisuuden muutokset voivat aiheuttaa valaistuksen sytyttämi-
sen tai sammuttamisen automaattisesti. Ympäristön valoisuuden muutokset 
eivät kuitenkaan vaihda nykyistä käyttötilaa.

5.1 Käyttötilojen järjestys
Kun Light Control Box on kytketty toimintaan eikä ihmisten läsnäoloa enää 
tunnisteta, yksikkö vaihtaa peräjälkeen seuraaviin käyttötiloihin:

normaalikäyttö – poiskytkentävaroitustila – suunnistusvalokäyttö – energian-
säästötila.

Poiskytkentävaroitustilan ja suunnistusvalokäytön kaltaiset käyttötilat voivat 
mennä ohi täysin huomaamatta, jos niiden kestoksi on määritetty 0 sekun-
tia.

Normaalikäyttö

Toiminta  
normaalikäytössä

• Valaistus ohjelmoinnin/tehdasohjelman 
mukaisesti, kun läsnäolo tunnistetaan.  
Huomautus: Valaistuksen sammuttami-
nen voi olla osa normaalikäyttöä, jos Light 
Control Box -yksikköön ohjelmoitu valon 
ohjearvo on päivänvalon arvoa pienempi. 

Normaalikäytön  
aktivointitekijät

• Kun täysautomatiikka on aktiivinen: 
– läsnäolotunnistus 
– kytkeminen toimintaan manuaalisesti 
painikkeella tai kaukosäätimellä.

• Kun puoliautomatiikka on aktiivinen:  
kytkeminen toimintaan manuaalisesti pai-
nikkeella tai kaukosäätimellä.

Käyttötilojen  
järjestys
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Normaalikäytön  
aktivointitekijät

• Puoli- tai täysautomatiikasta riippumatta: 
Normaalikäyttö voi aktivoitua myös pois-
kytkentävaroitusajan sisällä liikkeentunnis-
tuksen vuoksi, jos käytössä oli tätä ennen 
yliohjauskäyttötila. Näistä tiloista kerrotaan 
jäljempänä.

Kesto

• Niin kauan kuin liikettä tunnistetaan ja 
lisäksi viiveaika. 
Viiveaika voidaan asettaa 1–240 minuutin 
pituiseksi.

Seuraava käyttö- 
tila • Poiskytkentävaroitustila.

Poiskytkentävaroitustila

Toiminta poiskytkentä-
varoitustilassa

• Valaistus suunnistusvalon asetusten mu-
kaisesti.

Poiskytkentävaroitusti-
lan aktivointitekijät

• Viiveajan päättyminen normaali- tai ylioh-
jauskäytössä.

Kesto • Määritetyn asetuksen mukaan 0–240 se-
kuntia.

Seuraava käyttö- 
tila • Suunnistusvalokäyttö.

Suunnistusvalokäyttö

Toiminta suunnistusvalo-
käytössä

• Valaistus suunnistusvalon asetusten mu-
kaisesti.

Suunnistusvalokäytön 
aktivointitekijät

• Poiskytkentävaroitustilan asetetun ajan 
kuluminen loppuun. 

Kesto • Määräytyy asetusten mukaan. 0–240 mi-
nuuttia tai aikaväli.

Seuraava käyttö- 
tila

• Energiansäästötila.

Energiansäästötila

Toiminta  
energiansäästötilassa • Valaistuksen sammuttaminen.

Energiansäästötilan  
aktivointitekijät • Suunnistusvalon ajan kuluminen loppuun.
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Kesto

• Kun täysautomatiikka on aktiivinen:  
kunnes läsnäolo havaitaan ja kirkkauden 
ohjearvo alittuu. 

• Kun puoliautomatiikka on aktiivinen: 
kunnes normaalikäyttö käynnistetään pai-
nikkeella tai kaukosäätimellä. 

Seuraava käyttötila • Normaalikäyttö tai yliohjauskäyttö.

5.2 Manuaalisesti valittavat käyttötilat
Light Control Box vaihtelee automaattisesti edellä kuvattujen käyttötilojen 
välillä. Niiden lisäksi on käyttötiloja, jotka voidaan ottaa käyttöön manuaali-
sesti tai jotka aktivoituvat tietyissä tilanteissa:

Yliohjauskäyttö

Toiminta

• Normaalikäytöstä poikkeava valaistus, joka 
on otettu käyttöön manuaalisesti esimer-
kiksi muuttamalla valoisuutta tai ottamalla 
valaistustiloja käyttöön. Manuaaliset muu-
tokset ovat tilapäisiä, ja niitä ei tallenneta. 
Huomautus: Normaalikäytön viiveajan 
asetukset ovat voimassa myös yliohjaus-
käytössä. 

Yliohjauskäytön  
aktivointitekijät

• Komennot, jotka on annettu painikkeella, 
kaukosäätimellä tai sovelluksessa normaa-
likäytön aikana.

• Liikkeentunnistus poiskytkentävaroitusajan 
sisällä, jos yliohjauskäyttö oli toiminnassa 
ennen poiskytkennän varoitusta.

Kesto • Niin kauan kuin liikettä tunnistetaan ja 
lisäksi asetettu viiveaika.

Seuraava käyttö- 
tila

• Poiskytkentävaroitustila, kuten normaali-
käytön jälkeen.

Ohjelmointitila

Aktivointitekijät • Ohjelmointitila käynnistetään kaukosäätimen 
painikkeella tai sovelluksen komennolla.

Toiminta
• Kaukosäätimellä tai sovelluksen kautta 

määritettyjen valaistusolosuhteiden, viiveai-
kojen ja muiden asetusten tallennus. 
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Seuraava käyttö- 
tila

• Kun täysautomatiikka on aktiivinen:  
energiansäästötila, siirtyminen normaali-
käyttöön läsnäolon tunnistuksen jälkeen. 

• Kun puoliautomatiikka on aktiivinen:  
Energiansäästötila.

Seuraavan käyttötilan 
aktivointitekijät

• Ohjelmointitila lopetetaan kaukosäätimen 
painikkeella tai sovelluksessa muutettu 
asetus vahvistetaan.

• Mitään toimintoja ei ole tehty viiteen 
minuuttiin (ohjelmointitila päättyy tällöin 
automaattisesti).

Testitila

Aktivointitekijät • Testitilan käynnistys kaukosäätimen painik-
keella.

Toiminta
• Kaikki valokanavat toimivat 100 %:n tehol-

la ja sininen ilmaisin-LED vilkkuu tunniste-
tun liikkeen merkiksi. 

Seuraava käyttötila

• Kun täysautomatiikka on aktiivinen:  
energiansäästötila, siirtyminen normaali-
käyttöön läsnäolon tunnistuksen jälkeen.

• Kun puoliautomatiikka on aktiivinen:  
Energiansäästötila.

Seuraavan käyttötilan 
aktivointitekijät

• Testitilan lopetus kaukosäätimen painik-
keella.

Virhetila

Toiminta • Kaikki valokanavat toimivat 100 %:n tehol-
la.

Aktivointitekijät • Vika läsnäoloilmaisimessa tai DALI-verkko-
laitteessa.

Seuraava käyttötila

• Kun täysautomatiikka on aktiivinen:  
energiansäästötila, siirtyminen normaali-
käyttöön läsnäolon tunnistuksen jälkeen. 

• Kun puoliautomatiikka on aktiivinen:  
Energiansäästötila.

Seuraavan käyttötilan 
aktivointitekijät • Virheen poistaminen.
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5.3 Käyttötilat ja havaitut liikkeet
Light Control Box -yksikön määrityksessä tarvitaan tietoa siitä, millaisia 
toimintoja liikkeentunnistus aiheuttaa eri käyttötilojen aikana. 

Normaalikäyttö

Tunnistetun liikkeen 
vaikutus

• Aina kun viiveajan sisällä havaitaan liiket-
tä, viiveaika alkaa alusta ja pidentää näin 
normaalikäytön kestoa. 

Seuraava käyttö- 
tila

• Ei mitään. Normaalikäyttö pysyy toimin-
nassa liikkeentunnistuksen vuoksi. 

Poiskytkentävaroitustila

Tunnistetun liikkeen 
vaikutus • Poiskytkentävaroitustila päättyy. 

Seuraava käyttö- 
tila

• Vaihto edelliseen käyttötilaan, joka on joko 
normaalikäyttö tai yliohjauskäyttö.

Suunnistusvalokäyttö

Tunnistetun liikkeen 
vaikutus • Suunnistusvalokäyttö päättyy.

Seuraava käyttö- 
tila • Normaalikäyttö.

Energiansäästötila

Tunnistetun liikkeen 
vaikutus • Määräytyy määritettyjen asetusten mukaan. 

Seuraava käyttö- 
tila

• Kun täysautomatiikka on aktiivinen:  
Normaalikäyttö. 

• Kun puoliautomatiikka on aktiivinen: 
liikkeentunnistus ei vaikuta toimintaan. 
Normaalikäyttö tai yliohjauskäyttö on käyn-
nistettävä painikkeella, kaukosäätimellä tai 
sovelluksella.
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6 Asetukset kaukosäätimellä
Light Control Box -yksikön asetukset voidaan määrittää kaukosäätimellä. Jos 
Light Control Box -yksikköön on liitetty muita Light Control Box -yksiköitä, 
määritetyt asetukset ovat voimassa kaikissa yksiköissä.
Sähköasentajat ja käyttäjät voivat määrittää kaikki parametrit ja erityis-
toiminnot kätevästi Mobil-PDi/MDi-Universal-infrapunakaukosäätimellä 
(EP10433993). Kaukosäädin on lisävaruste.

1. 

4.

6.

1.

3.

5.

2.

Avainpainike 

2. Navigointipainikkeet , , , 

3. Kotipainike 

4. SD-painike 

5. OK-painike 

6. Paluupainike 
Optimaalisen vastaanoton saat aikaiseksi kohdistamalla kaukosäätimen 
ohjelmoinnin aikana suoraan läsnäoloilmaisimeen.

Suorassa auringonpaisteessa kaukosäätimen noin 8 metrin vakio-
kantama voi lyhentyä auringon infrapunaosuuden vuoksi.

Mobil-PDi/MDi-Universal-kaukosäätimessä on lähes kaikkien ESYLUX-kau-
kosäätimien toiminnot. Yleiskaukosäätimen voi päivittää, jos ESYLUX on 
tehnyt parannuksia sen valikoihin tai komentoihin. Kopioi päivitystä varten 
käytössä olevan kaukosäätimen uusin ohjelmistoversio ESYLUX-verkkosi-
vulta SD-kortille. Ruuvaa kaukosäätimen takaosan alasuojus irti, jotta voit 
asettaa SD-kortin paikalleen yleiskaukosäätimeen. Päivitys käynnistetään 
yleiskaukosäätimen valikkokohdan <System/Software> kautta.

Valitse Light Control Box -yksikön asetuksia varten X-Light Control -kauko-
säädin. Se on nyt valittuna oletuskaukosäätimeksi.

Yleis- 
kaukosäädin
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6.1 X-Light Control -kaukosäätimen valinta

1. Laita kaukosäädin päälle painikkeella .

2. Valitse päällekytkennässä merkitty valikon kohta <Remote control> 

painikkeella .

3. Valitse painikkeella  kaukosäädin <X-Light Control> ja vahvista 

valinta painikkeella .
  X-Light Control -kaukosäädin on nyt käytössä. 

Väliaikaiset asetukset voi määrittää valikon kohdassa <Functions>. 

Pitkäkestoiset asetukset voi määrittää valikon kohdassa <Programming>. 
Poikkeuksista on lisätietoa luvun 7 alussa.

Kaukosäädin sammuu automaattisesti, kun sitä ei ole käytetty 
minuuttiin.

Jos asetusta tai ohjelmointia muutetaan monta kertaa esimerkiksi 
etsittäessä optimaalista asetusta kokeilemalla, kyseinen asetus 
löytyy helposti pikahaulla. Valitse tätä varten kaukosäätimen vali-
kon kohdasta <System> toiminto <Store navigation>. Kaukosääti-
messä näkyy toimintaan kytkemisen jälkeen aina viimeksi käytetty 
valikon kohta.  
Asetukset voi palauttaa valitsemalla kaukosäätimen valikon koh-
dasta <System> toiminnon <Standard navigation>. 
Tämä käyttöohjeen toimintaohjeet perustuvat siihen oletukseen, 
että valikon kohta <Standard navigation> on valittuna.

Painikkeella  pääsee palaamaan suoraan päävalikkoon.

6.2 X-Light Control -kaukosäätimen valikkorakenne
Seuraavissa taulukoissa esitellään valikon kohtien <Functions> ja <Pro-
gramming> rakenne. Taulukoiden tarkoitus on helpottaa käyttöä ja auttaa 
löytämään oikea toiminto nopeasti.

Kaukosäätimessä ei näy viimeksi ohjelmoituja arvoja. Siksi ESY-
LUX suosittelee merkitsemään omat asetukset muistiin.  Tähän voi 
käyttää mallipohjaa, katso Sivu 34. 

Automaattinen 
sammutus

Pikahaku 
valikoissa

Kotipainike: 
Siirtyminen 
päävalikkoon
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Valikkokohdan <Functions> rakenne

Functions Channel 1

Sama alavalikko: 
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

Taul. 1: Functions-valikko ja sen alavalikot

Valikkokohdan <Programming> rakenne

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

Taul. 2: Programming-valikko ja sen alavalikot

7 Kaukosäätimen valikko <Functions>
Valikon kohdassa <Functions> määritettävät asetukset ovat tilapäisiä, ja 
niitä ei tallenneta uusiksi oletusasetuksiksi. Light Control Box kytkeytyy 
yliohjauskäyttöön, jos asetukset määritetään tässä valikossa.
Valikossa <Functions> on kaksi asetusta, jotka eivät ole tilapäisiä, vaan 
tallentuvat pitkäkestoisesti:

• valaistustilan muutokset komennolla <Store scene>

• KNX-ohjelmointitilan käyttöönotto / käytöstä poistaminen.

7.1 Kanavat (Channel) 1, 2, 3 ja 4
Alavalikkokohdat <Channel 1>, <Channel 2>, <Channel 3> ja <Channel 
4> ovat identtisiä. Alavalikoiden valokanavakohtaiset toiminnot esitellään 
seuraavissa alaluvuissa.

7.1.1 Sytytys ja sammutus (On/off)
Valikkokohdilla <On> ja <Off> voidaan sytyttää tai sammuttaa kunkin kana-
van valaistus tilapäisesti. 

Kanavan kytkeminen käyttöön:

1. Valitse valikon kohta <Functions> ja vahvista valinta painikkeella .

Poikkeukset: 
Pitkäkestoi-
set asetukset

Channel 1
On
Off
Dim start
Dim stop
Light value

Bat ok LS ELC
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2. Valitse painikkeella  esim. valikkokohta <Channel 1> ja vahvista 

valinta painikkeella .

3. Valitse valikon kohta <On> ja vahvista valinta painikkeella . 
  Valaistus kytketään käyttöön.

Kanavan kytkeminen pois käytöstä:

1. Valitse valikon kohta <Functions> ja vahvista valinta painikkeella .

2. Valitse painikkeella  esim. valikkokohta <Channel 1> ja vahvista 

valinta painikkeella .

3. Valitse valikon kohta <Off> ja vahvista valinta painikkeella .
  Valaistus kytketään pois käytöstä.

7.1.2 Himmennys (Dim start/stop)
Toiminnoilla Dim start / Dim stop himmennetään valaistusta tai lisätään sen 
kirkkautta ja lopetetaan himmennys.

Valaistuksen himmentäminen:

1. Valitse valikon kohta <Functions> ja vahvista valinta painikkeella .

2. Valitse painikkeella  esim. valikkokohta <Channel 1> ja vahvista 

valinta painikkeella .

3. Valitse valikon kohta <Dim start> ja vahvista valinta painikkeella .
  Valaistusta himmennetään yhteen suuntaan, esim. pimeästä valoi-

sampaan.

Himmennyssuunnan vaihtaminen:

  Vahvista painikkeella  valikon kohta <Dim start> vielä kerran him-
mennyksen aikana.

  Valaistusta himmennetään toiseen suuntaan, esim. valoisasta 
pimeämpään.

Himmennyksen lopettaminen:

1. Valitse valikon kohta <Functions> ja vahvista valinta painikkeella .

2. Valitse painikkeella  himmennettävä kanava ja vahvista valinta 

painikkeella .
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3. Valitse valikkokohta <Dim stop> ja vahvista valinta painikkeella , 
kun haluttu valoisuus on saavutettu.

  Himmennys päättyy.

7.1.3 Valoteho (Light value)
Light value -valotehotoiminnolla määritetään valaistusvoimakkuus prosent-
teina enimmmäiskirkkaudesta.

Valotehon muuttaminen:

1. Valitse valikon kohta <Functions> ja vahvista valinta painikkeella .

2. Valitse painikkeella  esim. valikkokohta <Channel 1> ja vahvista 

valinta painikkeella .

3. Valitse painikkeella  valikkokohta <Light value> ja vahvista valinta 

painikkeella .

4. Valitse painikkeella  tai  haluamasi valaistusvoimakkuus ja 

vahvista valinta painikkeella .
  Valaistus on nyt säädetty haluttuun prosenttiarvoon.

7.2 Kaikki kanavat (All Channels)
Valikkokohdassa <All Channels> määritetään yhtenäiset asetukset kaikille 
valaistuskanaville. Valikon alakohdat ovat identtisiä yksittäisten kanavien 
1–4 kanssa, joista kerrotaan luvussa ”Kanavat (Channel) 1, 2, 3 ja 4” sivu 
44.

7.3 Valaistustilan käyttöönotto (Call scene)
Valikkokohdassa <Call scene> otetaan käyttöön jokin neljästä valaistustilas-
ta. Jokaisen valaistustilan asetukset voi määrittää uudelleen haluamikseen. 
Valaistustilaan kuuluu enintään neljä valokanavaa ja kaksi DALI-kytkinlai-
tetta. DALI-kytkinlaitteet liitetään DALI-johtoon, minkä jälkeen niillä voi 
säädellä DALI-yhteensopimattomia valokanavia. Toimitushetkellä kaikkien 
valaistustilojen esiasetukset on määritetty seuraavan taulukon mukaisesti.

Jokaiselle valokanavalle on mahdollista määrittää yksilöllisiä va-
laistustiloja. Toimintaohjeet löytyvät luvusta ”Valaistustilan muok-
kausohjelma (Scene editor)” sivu 65.

Call scene
Scene 1
Scene 2
Scene 3
Scene 4

Bat ok LS ELC
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 Sc1 Sc2 Sc3 Sc4
CH1 % 10 100 30 70 

CH2 % 10 100 30 70 

CH3 % 10 100 30 70 

CH4 % 10 100 30 70 

DS 1 Off On Off On

DS 2 Off On Off On

Taul. 3 valaistustilaa ja niiden tehdasasetukset

Valaistustila on mahdollista ottaa käyttöön myös ulkoisella painik-
keella. Lisätietoa on luvussa 14.2.

Valaistustilan haku:

1. Valitse valikon kohta <Functions> ja vahvista valinta painikkeella .

2. Valitse painikkeella  valikkokohta <Call scene> ja vahvista valinta 

painikkeella .
  Alavalikossa näkyy yleiskuva neljästä valaistustilasta <Scene 1>, 

<Scene 2>, <Scene 3> ja <Scene 4>.

3. Valitse painikkeella  esim. valikkokohta <Scene 2> ja vahvista 

valinta painikkeella .
  Valittu valaistustila on nyt käytössä.

7.4 Valaistustilan tallennus (Store scene)
Jokaiselle valokanavalle on mahdollista määrittää yksilöllisiä valaistustiloja. 
Tällöin yhden tai useamman kanavan valotehoa muutetaan luvussa ”Valote-
ho (Light value)” sivu 46 annettujen ohjeiden mukaisesti. Tämän asetuksen 
voi tallentaa kullekin kanavalle omaksi valaistustilaksi. Tallennuksen aikana 
kanavan aiemmat valaistustila-asetukset, kuten tehtaalla tehdyt valaistusti-
la-asetukset, poistetaan.

Valaistustilan tallennus:

1. Valitse valikon kohta <Functions> ja vahvista valinta painikkeella .

2. Valitse painikkeella  valikkokohta <Store scene> ja vahvista valinta 

painikkeella .
  Alavalikossa näkyy yleiskuva neljästä valaistustilasta <Scene 1>. 

Store scene
Scene 1
Scene 2
Scene 3
Scene4

Bat ok LS ELC
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3. Valitse esim. valikkokohta <Scene 4> ja vahvista valinta painikkeella 

.
  Asetus on nyt tallennettu kohtaan <Scene 4>.

4. Poistu <Store scene> -valikkotasolta painamalla kerran paluupainiket-
ta.

7.5 DALI-kytkin (DALI Switch)
Valikkokohdan <DALI Switch> kautta on mahdollista ohjata DALI-yhteen-
sopimattomia laitteita. DALI-kytkimellä voi esimerkiksi sytyttää taulun 
DALI-yhteensopimattoman valaistuksen luokkahuoneessa. Light Control Box 
-yksiköiden asetukset määritetään tehtaalla niin, että ne lähettävät komen-
toja liitettynä oleville DALI-kytkimille. Näitä asetuksia voi muuttaa.
DALI-kytkinlaitteet ovat lisävarusteita, joista on saatavana mallit SW DALI 
Full Automation (tuotenumero EP10427473) ja SW DALI Semi Automation 
(tuotenumero EP10427480).

7.5.1 Valikkokohdat DS1/DS2 on
Valikkokohdat <DS1 on> ja <DS2 on> ovat identtisiä.

Valokanavan ottaminen käyttöön DS1/DS2 on -toiminnolla:

1. Valitse valikon kohta <Functions> ja vahvista valinta painikkeella .

2. Valitse painikkeella  valikkokohta <DALI Switch> ja vahvista valin-

ta painikkeella . 

3. Valitse nyt esim. painikkeella  valikkokohta <DS 2 on> ja vahvista 

valinta painikkeella . 
  DALI-kytkinlaite sytyttää valaistuksen.

DALI-kytkimen voi ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä jokaisessa 
valaistustilassa.

7.5.2 Valikkokohdat DS1/DS2 off
Valikkokohdat <DS1 off> ja <DS2 off> ovat identtisiä. Jokaisen DALI-yh-
teensopimattoman valokanavan voi kytkeä yksitellen.

Valokanavan poistaminen käytöstä DS1/DS2 off -toiminnolla:

1. Valitse valikon kohta <Functions> ja vahvista valinta painikkeella .

2. Valitse painikkeella  valikkokohta <DALI Switch> ja vahvista valin-

ta painikkeella .

DALI Switch
DS1 on
DS1 off
DS2 on
DS2 off

Bat ok LS ELC
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3. Valitse nyt painikkeella  esimerkiksi valikkokohta <DS 1 off> ja 

vahvista valinta painikkeella .
  DALI-kytkinlaite sammuttaa valaistuksen.

7.6 Nollaus (Reset)
Reset-nollauskomento vaikuttaa kahdella tavalla: Se sammuttaa koko tilan 
valaistuksen väliaikaisesti. Toiminto poistaa myös mahdollisesti annetut 
komennot, jotka korvasivat Light Control Box -yksikön komennot yliohjaus-
käytössä. 
Light Control Box on nollauksen jälkeen energiansäästötilassa. Valaistus 
pysyy sammutettuna, kunnes Light Control Box tunnistaa läsnäolon tai 
vastaanottaa jälleen valaistuksen sytytyskomennon. Light Control Box toimii 
tunnistamansa läsnäolon tai saamansa sytytyskomennon jälkeen ohjelmoin-
nin mukaisessa normaalikäyttötilassa.

Nollaus:

1. Valitse valikon kohta <Functions> ja vahvista valinta painikkeella .

2. Valitse painikkeella  valikkokohta <Reset> ja vahvista valinta pai-

nikkeella .
  Kaikki valot sammuvat.

7.7 Testaus (Test start/stop)
Toiminnolla Test start testataan ilmaisimen tunnistusetäisyys. Testauksen 
aikana valaistus toimii täydellä kirkkaudella.

Testitoiminnon käynnistäminen:

1. Valitse valikon kohta <Functions> ja vahvista valinta painikkeella .

2. Valitse painikkeella  valikkokohta <Test start> ja vahvista valinta 

painikkeella .
  Kaikki valot syttyvät.

  Anturipään sininen LED vilkkuu aina, kun ilmaisin havaitsee liikettä.

Testitoiminnon lopettaminen:

1. Valitse valikon kohta <Functions> ja vahvista valinta painikkeella .

2. Valitse painikkeella  valikkokohta <Test stop> ja vahvista valinta 

painikkeella .
  Testivalaistus sammuu.
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7.8 KNX-ohjelmatoiminto (KNX Prog. on/off)
Nämä kaukosäätimen komennot on tarkoitettu KNX-moduulilla varustetuille 
Light Control Boxeille. Komento <KNX Prog. on> varmistaa, että KNX-mo-
duulille voidaan ilmoittaa fyysinen osoite.

KNX-ohjelmatoiminnon käyttöönotto:

1. Valitse valikon kohta <Functions> ja vahvista valinta painikkeella .

2. Valitse painikkeella  valikkokohta <KNX Prog. on> ja vahvista 

valinta painikkeella .
  KNX-moduuli on ohjelmointitilassa. 

KNX-ohjelmatoiminnon käytöstä poistaminen:

1. Valitse valikon kohta <Functions> ja vahvista valinta painikkeella .

2. Valitse painikkeella  valikkokohta <KNX Prog. off> ja vahvista 

valinta painikkeella .
  KNX-moduuli ei ole enää ohjelmointitilassa.

8 Kaukosäätimen valikko <Programming>
Valikkokohdassa <Programming> määritetään pitkäkestoiset asetukset.

Asetukset pysyvät voimassa myös silloin, kun laite ei saa virtaa, 
esimerkiksi jos rakennuksesta katkaistaan sähkö yön ajaksi.

8.1 Ohjelmointitilan käyttöönotto / käytöstä poistaminen

Ohjelmointitilan käyttöönotto kaukosäätimellä:

  Paina painiketta .

  Läsnäoloilmaisimen sininen LED syttyy.
  Valaistus on kytketty toimimaan 100 %:n valoteholla.
  Ilmaisin vahvistaa jokaisen vastaanottamansa komennon vilkutta-

malla punaista LED-valoa 2 kertaa.

Näin suljet ohjelmointitilan:

Edellytykset:

• Anturipään sininen LED palaa.
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  Paina painiketta .

  Määritetyt asetukset tallennetaan ja ohjelmointitila suljetaan. 
  Sininen LED sammuu ja Light Control Box sammuttaa valon.

Light Control Box palaa automaattisesti normaalikäyttötilaan, jos 
ohjelmointitilaa ei lopeteta 5 minuutin kuluessa siitä, kun tietoja 
on viimeksi syötetty avainpainikkeella. Tätä ennen määritetyt ase-
tukset tallentuvat automaattisesti.

8.2 Kalibrointi (Calibration)
Kalibrointitoimintoa Calibration voi käyttää, kun Light Control Box -yksik-
köön on liitetty valaisimia, joissa on sisäänrakennetut valoanturit. Työtasois-
ta, seinistä ja lattioista heijastuva valo vaikuttaa valoanturin toimintaan. Tie-
tyllä korkeudella olevaa pintaa ei voi valaista jatkuvasti ilman kalibrointia. 
Kalibrointiin tarvitaan valomittari. Valomittarilla mitatut arvot lähetetään 
Light Control Box -yksikköön kaukosäätimellä. Mitatut lux-arvot ovat viitear-
voja, joita Light Control Box käyttää tarkkaan vertailulaskentaan. Kalibroin-
nin ansiosta Light Control Box pystyy laskemaan tarkasti, miten suuri valais-
tusvoimakkuus tarvitaan ylläpitämään haluttu kirkkauden vakio-ohjearvo. 

Kirkkauden ohjearvon määrittämisestä on lisätietoa luvussa ”Va-
laistusvoimakkuuden ohjearvo (Light set value)” sivu 54.

80 cm

450 Lux

Jokaisen valokanavan valoanturi on kalibroitava vähintään kerran niin, että 
kalibroinnin aikana suoritetaan kolme mittausta.  Optimaalisten valaistustu-
losten saavuttamiseksi on suositeltavaa suorittaa jokaiselle kanavalle kolme 
mittausta.

Vain valaisimet,  
joissa valoan-
turi

Valomittari

Lisää tark-
kuutta  
toistoilla
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Jos valokanavaan lisätään DALI-rasterivalaisimia, valoanturilla 
varustettu valaisin kannattaa sijoittaa tilan pimeimpään kohtaan. 
Vain tällä tavoin voidaan varmistaa, että valoa riittää myös pi-
meimmille alueille.

Alavalikkokohdat <Channel 1>, <Channel 2>, <Channel 3> ja <Channel 
4> ovat identtisiä. Kalibrointi on tehtävä jokaiselle valokanavalle erikseen. 
Kalibroinnin aikana vain kalibroitavan valokanavan valot palavat.

Valoanturin kalibrointi:

1. Valitse valikkokohta <Programming> ja vahvista valinta painikkeella 

.

2. Ohjelmointitila otetaan käyttöön painamalla painiketta .

3. Valitse valikkokohta <Calibration> ja vahvista valinta painikkeella .

4. Valitse painikkeella  esim. valikkokohta <Channel 1> ja vahvista 

valinta painikkeella .
  Kanavan 1 valaistus on säädetty enimmäiskirkkaudelle. Muut valo-

kanavat ovat poissa käytöstä. Valoanturi mittaa nykyisen valoisuu-
den.

5. Mittaa nykyinen valoarvo valomittarilla haluamastasi paikasta, esim. 
kirjoituspöydältä. Arvo voi olla esimerkiksi 600 luksia. 

6. Syötä valoarvo painikkeella  ja vahvista syöttö painikkeella .
  Light Control Box vastaanottaa arvon ja himmentää valaistusta sen 

mukaisesti seuraavaa mittausta varten.

7. Mittaa valoarvo uudelleen valomittarilla. Arvo on nyt pienempi kuin 
ensimmäisessä mittauksessa, esimerkiksi 300 luksia.

8. Syötä tämä valoarvo painikkeella  tai  ja vahvista syöttö pai-

nikkeella .
  Light Control Box vastaanottaa arvon ja sammuttaa valot.

9. Mittaa nykyinen valoarvo uudelleen valomittarilla. Arvo voi olla esi-
merkiksi 40 luksia.

10. Syötä valoarvo kaukosäätimeen painikkeella  tai  ja vahvista 

syöttö painikkeella .
  Kalibrointivaihe on päättynyt. Light Control Box sytyttää valot 

enimmäiskirkkauteen.

11. Kalibrointi lopetetaan painamalla painiketta .

Kalibroinnin 
eteneminen

Mittaus 1

Mittaus 2

Mittaus 3
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12. Ohjelmointitilasta poistutaan painamalla painiketta .
  Anturipään sininen LED sammuu.
  Valaistus sammuu. Jos kirkkauden ohjearvo alittuu, valoanturi 

säätää kanavan 1 valaistusta suuremmaksi.
  Kanava on kalibroitu. 

13. Toista kalibrointi muille kanaville.
  Kalibrointi on päättynyt.

8.3 Kaikki kanavat (All Channels)
Valikkokohdassa <All Channels> määritetään kaikille valokanaville yhteiset 
asetukset.

8.3.1 Lukutoiminto (Store brightness)
Store brightness -lukutoiminnolla kanavien nykyiset valoarvot tallennetaan 
kirkkauden ohjearvoksi. Arvoja käytetään viitearvoina automaattisessa va-
laistuksen ohjauksessa läsnäolotunnistuksen yhteydessä. Nykyiset valoarvot 
voidaan määrittää seuraavien antureiden avulla:

• Light Control Box -yksiköt tunnistavat nykyisen valoarvon käyttämällä 
liitettyjä DALI-läsnäoloilmaisimia.

• Sisäänrakennetulla valoanturilla varustetut valaisimet ilmoittavat ka-
navansa nykyisen valoarvon Light Control Boxille.

Jos kanavalla ei ole anturia, koska kanavaan kuuluu vain yksi 
anturiton valaisin, tämän kanavan arvoksi tulee DALI-läsnäoloil-
maisimen arvo.

Haluttu viitearvo on asetettava manuaalisesti ennen lukuvaiheen aloittamis-
ta. Se tehdään Functions-valikossa.

Lukutoiminnon viitearvojen asettaminen:

1. Ohjelmointitila otetaan käyttöön painamalla painiketta . 
  Light Control Box siirtyy ohjelmointitilaan ja valaisimet valaisevat 

täydellä kirkkaudella.

2. Valitse valikkokohta <Functions> ja vahvista valinta painikkeella .

3. Valitse valokanava, esim. <Channel 1>, ja vahvista valinta painikkeel-

la . 

4. Valitse painikkeella  valikkokohta <Light value> ja vahvista valinta 

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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painikkeella .

5. Syötä enimmäisvalotehon prosenttiarvo käyttämällä painikkeita  

tai painiketta . Vahvista valinta painikkeella .
  Valaistusvoimakkuus muuttuu syöttämiesi tietojen mukaan.

6. Valitse tilan muita valokanavia ja toista niille vaiheet 4 ja 5. 
  Kirkkaus on nyt säädetty ja se voidaan lukea. 

7. Paina painiketta , niin pääset takaisin päävalikkoon ja valitsemaan 
muita asetuksia.

Viitearvon siirtäminen lukutoiminnolla:

1. Valitse päävalikossa <Programming> ja vahvista valinta painikkeella 

. 

2. Valitse painikkeella  valikkokohta <All Channels> ja vahvista valin-

ta painikkeella .

3. Valitse valikkokohta <Store brightness> ja vahvista valinta painikkeel-

la .

4. Poistu ohjelmointitilasta painamalla painiketta .
  Viitearvo on tallennettu. 

8.3.2 Valaistusvoimakkuuden ohjearvo (Light set value)
Valaistusvoimakkuuden ohjearvo on kirkkauden ohjearvo, joka toimii valais-
tuksen ohjauksen kynnysarvona. Jos ympäristön valoisuus on asetetun kirk-
kauden ohjearvon alapuolella, Light Control Box säätelee valaistusvoimak-
kuutta tunnistaessaan läsnäolon. Jos esimerkiksi päivänvalo ylittää arvon, 
Light Control Box sammuttaa siihen liitetyt valaisimet automaattisesti. 
Valaistusvoimakkuuden ohjearvolla määritetään tilan kaikkien valokanavien 
kirkkaus lukseina. Halutut tai mitatut lux-arvot voidaan lähettää Light Cont-
rol Box -yksikölle kaukosäätimellä. 

Tämä toimintatapa sopii parhaiten valaisimiin, joiden valoanturi on 
kalibroitu. 

Valaistusvoimakkuuden ohjearvon asettaminen:

1. Valitse valikkokohta <Programming> ja vahvista valinta painikkeella 

.

2. Ota ohjelmointitila käyttöön painamalla painiketta .
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3. Valitse painikkeella  valikkokohta <All Channels> ja vahvista valin-

ta painikkeella .

4. Valitse painikkeella  valikkokohta <Light set value> ja vahvista 

valinta painikkeella .

5. Valitse painikkeella  tai  haluamasi lux-arvo ja vahvista valinta 

painikkeella .

6. Poistu ohjelmointitilasta painamalla painiketta .
  Valaistusvoimakkuuden ohjearvo on asetettu. 

Jos kanaville halutaan määrittää erilaiset kirkkauden ohjearvot, on 
käytettävä Store brightness -lukutoimintoa. Katso luku ”Lukutoi-
minto (Store brightness)” sivu 53.

8.3.3 Viiveaika (Off delay time)
Viiveajan Off delay time -toiminnolla määritetään, miten pitkään liitetyissä 
valaisimissa palaa valo viimeisen tunnistetun liikkeen jälkeen. Viiveaika 
toimii normaalikäytössä ja yliohjauskäytössä, joka on normaalikäytön tilapäi-
nen manuaalinen muutos. Lisätietoa käyttötiloista on myös luvussa ”Yleis-
katsaus käyttötiloista” sivu 35. 
Light Control Box päättää normaali- tai yliohjauskäytön, kun viiveaika on 
kulunut loppuun. Jokainen viiveajan sisällä tunnistettu liike saa viiveajan 
alkamaan uudelleen alusta. Samalla normaali- tai yliohjauskäyttö jatkuu. 

• Vähimmäisviiveaika on yksi minuutti.
• Enimmäisviiveaika on 240 minuuttia.

Viiveajan asettaminen:

1. Valitse valikkokohta <Programming> ja vahvista valinta painikkeella 

.

2. Ota ohjelmointitila käyttöön painamalla painiketta .

3. Valitse painikkeella  valikkokohta <All Channels> ja vahvista valin-

ta painikkeella .

4. Valitse valikkokohta <Off delay time> ja vahvista valinta painikkeella 

.

5. Valitse painikkeella  tai  haluamasi viiveaika ja vahvista valinta 

painikkeella .
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6. Poistu ohjelmointitilasta painamalla painiketta .
  Syötetty kesto on tallennettu.

8.3.4 Poiskytkennän varoitus (Off warning time)
Poiskytkennän varoitus ilmaisee, että asetuksissa määritetty viiveaika on 
kulunut loppuun. Poiskytkentävaroitustilassa valaistusta säädetään suunnis-
tusvalolle asetetun kirkkausarvon mukaan.
Jos poiskytkentävaroituksen aikana havaitaan liikettä, ilmaisin palaa viimek-
si käytössä olleeseen käyttötilaan. Tämä voi olla normaalikäyttö tai ylioh-
jauskäyttö. 
Poiskytkentävaroitusajan keston asetusarvo voi olla 0–240 sekuntia.

Poiskytkennän varoitus on pois toiminnasta, jos ajaksi asetetaan 0 
sekuntia.

Esimerkki: Valaistusvoimakkuutta on himmennetty manuaalisesti ulkoisella 
painikkeella, minkä vuoksi Light Control Box on yliohjauskäytössä. Asetet-
tu viiveaika on kulunut loppuun. Nyt alkaa poiskytkentävaroitusaika, jonka 
kestoksi on asetettu 60 sekuntia. Valaistus toimii tänä aikana suunnistus-
valolle asetetulla kirkkaudella. Jos Light Control Box tunnistaa tänä aikana 
läsnäolon, se palaa yliohjauskäyttötilaan.

Poiskytkennän varoituksen asettaminen:

1. Valitse valikkokohta <Programming> ja vahvista valinta painikkeella 

.

2. Ota ohjelmointitila käyttöön painamalla painiketta .

3. Valitse painikkeella  valikkokohta <All Channels> ja vahvista valin-

ta painikkeella .

4. Valitse valikkokohta <Off warning time> ja vahvista valinta painikkeel-

la .

5. Valitse painikkeella  tai  haluamasi kesto ja vahvista valinta 

painikkeella .

6. Poistu ohjelmointitilasta painamalla painiketta .
  Poiskytkennän varoitusaika on asetettu.

8.3.5 Suunnistusvalo (Orientation light)
Suunnistusvalo mahdollistaa hillityn valaistuksen. Suunnistusvalon kirkkautta 
voidaan säätää 10–50 prosenttiin enimmäisvalaistusvoimakkuudesta. Lisäksi 
voit määrittää, miten pitkään tai millä aikavälillä suunnistusvalo palaa.
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Suunnistusvalo syttyy vain, kun asetettu viiveaika ja mahdollisesti asetettu 
poiskytkennän varoitusaika ovat kuluneet loppuun. Suunnistusvalon kestok-
si voi määrittää myös arvon nolla. 

Suunnistusvalon kirkkauden asettaminen:

1. Valitse valikkokohta <Programming> ja vahvista valinta painikkeella 

.

2. Ota ohjelmointitila käyttöön painamalla painiketta .

3. Valitse painikkeella  valikkokohta <All Channels> ja vahvista valin-

ta painikkeella . 

4. Valitse painikkeella  valikkokohta <Orientation light> ja vahvista 

valinta painikkeella .

5. Aseta kirkkaus prosentteina enimmäiskirkkaudesta painikkeella  

tai  ja vahvista valinta painikkeella .

6. Poistu ohjelmointitilasta painamalla painiketta .
  Suunnistusvalon kirkkaus on nyt asetettu.

8.3.6 Suunnistusvalotila (Orient. light mode)
Valikkokohdassa <Orient. light mode> määritetään, asetetaanko suunnistus-
valon kestoksi minuuttimäärä vai aikaväli alkamis- ja päättymisaikoineen. 
Valintaan liittyvät seuraavat seikat:

• Jos valitset asetuksen <in min.>, valikkokohtien <Orient. light from 
h> ja <Orient. light to h> asetukset eivät ole voimassa. 

• Jos valitset asetuksen <to h>, valikkokohdan <Orient. light in min.> 
asetus ei ole voimassa. 

Minuuttitilan valitseminen:

1. Valitse valikkokohta <Programming> ja vahvista valinta painikkeella 

.

2. Ota ohjelmointitila käyttöön painamalla painiketta .

3. Valitse painikkeella  valikkokohta <All Channels> ja vahvista valin-

ta painikkeella .

4. Valitse valikkokohta <Orient. light mode> ja vahvista valinta painik-

keella .

Edellytykset 

Kirkkaus

Tilan kesto

Kesto min-
uutteina
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5. Vahvista painikkeella  valikkokohta <in min.>.

6. Poistu ohjelmointitilasta painamalla painiketta .
  Suunnistusvalon keston voi nyt asettaa valikkokohdassa <Orient. 

light in min.>.
Halutun minuuttimäärän syöttämisestä on lisätietoa kohdassa ”Suunnistus-
valo minuutteina (Orient. light in min.)” sivu 58.

Kellonaikatilan valitseminen:

1. Valitse valikkokohta <Programming> ja vahvista valinta painikkeella 

.

2. Ota ohjelmointitila käyttöön painamalla painiketta .

3. Valitse painikkeella  valikkokohta <All Channels> ja vahvista valin-

ta painikkeella .

4. Valitse valikkokohta <Orient. light mode> ja vahvista valinta painik-

keella .

5. Valitse painikkeella  valikkokohta <to h> ja vahvista valinta painik-

keella .

6. Poistu ohjelmointitilasta painamalla painiketta .
  Suunnistusvalon keston voi nyt asettaa valikkokohdissa <Orient. 

light from h> ja <Orient. light to h>.
Alkamis- ja päättymisajan syöttämisestä on lisätietoa seuraavassa kohdassa: 
Sivu 59.

8.3.7 Suunnistusvalo minuutteina (Orient. light in min.)
Valikkokohdassa <Orient. light in min.> asetetaan suunnistusvalon palami-
sen kesto, joka voi olla 0–240 minuuttia. 

Jos suunnistusvalon käyttöajaksi asetetaan nolla minuuttia, suun-
nistusvalo ei ole käytössä. 

Edellytykset:

• Asetus <in min.> on valittuna valikkokohdassa <Orient. light mode>. 
Lisätietoja on luvussa ”Suunnistusvalotila (Orient. light mode)” sivu 
57.

Kesto kellonai-
kojen mukaan

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

Bat ok LS ELC
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Suunnistusvalon keston asettaminen:

1. Valitse valikkokohta <Programming> ja vahvista valinta painikkeella 

.

2. Ota ohjelmointitila käyttöön painamalla painiketta .

3. Valitse painikkeella  valikkokohta <All Channels> ja vahvista valin-

ta painikkeella .

4. Valitse painikkeella  valikkokohta <Orient. light in min.> ja vahvis-

ta valinta painikkeella .

5. Valitse painikkeella  tai  haluamasi aika minuutteina ja vahvis-

ta valinta painikkeella .

6. Poistu ohjelmointitilasta painamalla painiketta .
  Suunnistusvalon kesto on nyt asetettu minuutteina.

8.3.8 Suunnistusvalon aloitus- ja lopetusaika (Orient. light from h / 
Orient. light to h)
Valikkokohdissa <Orient. light from h> ja <Orient. light to h> voidaan aset-
taa suunnistusvalon palamisen kestolle alkamis- ja päättymisaika. 

Akun ansiosta asetetut ajat säilyvät muistissa myös sähkökatkos-
ten aikana.

 Edellytykset:
• Oikea kellonaika on asetettu valikossa <Calender>. Katso kohta ”8.8 

Kalenteri (Calender)” sivulla 67.
• Asetus <to h> on valittuna valikkokohdassa <Orient. light mode>. 

Lisätietoja on luvussa Suunnistusvalotila (Orient. light mode).

Alkamis- ja päättymisajan asettaminen:

1. Valitse valikkokohta <Programming> ja vahvista valinta painikkeella 

.

2. Ota ohjelmointitila käyttöön painamalla painiketta .

3. Valitse painikkeella  valikkokohta <All Channels> ja vahvista valin-

ta painikkeella .

4. Valitse painikkeella  valikkokohta <Orient. light from h> ja vahvis-

Minuuttimäärän 
syöttö

Kellonaikojen 
syöttö
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ta valinta painikkeella .

5. Valitse aloituskellonaika painikkeella  tai  ja vahvista valinta 

painikkeella .
  Syötä alkamisaika.

6. Paina kerran painiketta . 

7. Valitse painikkeella  valikkokohta <Orient. light to h> ja vahvista 

valinta painikkeella .

8. Valitse päättymisaika painikkeella  tai  ja vahvista valinta pai-

nikkeella .

9. Poistu ohjelmointitilasta painamalla painiketta .
  Suunnistusvalon palamisen alkamis- ja päättymisaika on nyt ase-

tettu.

Alkamis- ja päättymisajan asetus ei ole identtinen kellokytkinoh-
jauksen kanssa. Jos normaalikäytön viiveaika ja poiskytkennän 
varoitusaika kuluvat loppuun ennen suunnistusvalon syttymisen 
alkamisaikaa, Light Control Box siirtyy energiansäästötilaan sytyt-
tämättä valoja. Ajastettu suunnistusvalo ei tällöin syty.  
Jos haluat varmistaa, että suunnistusvalo palaa myös öisin, aseta 
alkamisajaksi kellonaika, jona valaistulla alueella vielä liikutaan. 
Viiveajan päätyttyä valaisin siirtyy näin suunnistusvalokäyttöön.

8.3.9 Täysautomaattinen (Fully automatic)
Light Control Box -yksikön toiminta täysautomaattisessa käytössä:

Valaistus kytkeytyy automaattisesti päälle, kun

• ympäristön valoisuus on asetetun kirkkauden ohjearvon alapuolella 
ja

• ilmaisin tunnistaa läsnäolon.

Valaistus kytkeytyy automaattisesti pois päältä, kun

• ympäristössä on asetettua kirkkauden ohjearvoa valoisampaa
tai

• liikettä ei havaita
ja

• asetettu viiveaika on kulunut loppuun.

Ero ajas-
timella 
ohjaukseen
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Täysautomatiikan käyttöönotto:

1. Valitse valikkokohta <Programming> ja vahvista valinta painikkeella 

.

2. Ota ohjelmointitila käyttöön painamalla painiketta .

3. Valitse painikkeella  valikkokohta <All Channels> ja vahvista valin-

ta painikkeella .

4. Valitse painikkeella  valikkokohta <Fully automatic> ja vahvista 

valinta painikkeella .

5. Poistu ohjelmointitilasta painamalla painiketta .
  Täysautomaattitila on käytössä.

8.3.10 Puoliautomaattinen (Semi automatic)
Kun puoliautomaattinen toiminto on valittuna, valaistuksen voi sytyttää vain 
ulkoisella painikkeella. Valaistus sammuu automaattisesti, jos ilmaisin ei 
havaitse läsnäoloa viiveajan sisällä.

Valaistus kytkeytyy automaattisesti pois päältä, kun 

• ympäristössä on asetettua kirkkauden ohjearvoa valoisampaa
tai

• liikettä ei havaita
ja

• valaistuksen keston asetettu viiveaika on kulunut umpeen.

Puoliautomatiikan käyttöönotto:

1. Valitse valikkokohta <Programming> ja vahvista valinta painikkeella 

.

2. Ota ohjelmointitila käyttöön painamalla painiketta .

3. Valitse painikkeella  valikkokohta <All Channels> ja vahvista valin-

ta painikkeella .

4. Valitse valikkokohta <Semi automatic> ja vahvista valinta painikkeella 

.

5. Poistu ohjelmointitilasta painamalla painiketta .
  Puoliautomaattitila on käytössä.
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8.4 Kanavan kohdistus (Channel Map)
Tällä toiminnolla valaisimelle voidaan määrittää toinen kanavanumero. Uusi 
kanavanumero ei saa olla toisen valaisimen käytössä. Kanavanumeroiden 
lajittelussa kannattaa käyttää kaukosäädintä, sillä se estää virheelliset koh-
distukset. 

Haluatko käyttää useita Light Control Box -yksiköitä? Suorita 
kanavien kohdistustoiminto ennen kuin yhdistät Light Control Box 
-yksiköt DALIn kautta. 

Valaisimen kohdistaminen uuteen kanavaan:

1. Valitse valikkokohta <Programming> ja vahvista valinta painikkeella 

.

2. Ota ohjelmointitila käyttöön painamalla painiketta .

3. Valitse painikkeella  valikkokohta <Channel Map> ja vahvista va-

linta painikkeella .

4. Paina uudelleen painiketta . 

5. Määritä ensimmäiselle kanavalle haluamasi kanavanumero. Valitse 

kanavanumero painikkeella  ja vahvista valinta painikkeella . 

6. Palaa kanavien valintaan painamalla painiketta . 

7. Valitse seuraava kanava painikkeella  ja vahvista valinta painik-

keella . 

8. Määritä kanavalle haluamasi kanavanumero. Valitse kanavanumero 

painikkeella  ja vahvista valinta painikkeella .

9. Toimi samoin kahden jäljellä olevan kanavan kohdalla. 

10. Kun jokaisella kanavalla on oma numero, palaa kanavien valintaan 

painamalla painiketta . 

11. Valitse painikkeella  <OK> ja vahvista valinta painikkeella .

12. Poistu ohjelmointitilasta painamalla painiketta .
  Kanavanumerot on nyt kohdistettu uudelleen.

8.5 DALI-kartta (DALI Map)
Light Control Box -yksikön neljä DALI-liitäntää on kohdistettu valokanaviin 
numerojärjestyksessä. Esimerkiksi valokanavaa C2 vastaa DALI-liitäntä C2.
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Tätä kohdistusta voi muuttaa DALI Map -toiminnolla. Yhteen valokanavaan 
voi kohdistaa useita DALI-liitäntöjä.

DALI-liitännän kohdistaminen toiseen valokanavaan:

1. Valitse valikkokohta <Programming> ja vahvista valinta painikkeella 

.

2. Ota ohjelmointitila käyttöön painamalla painiketta .

3. Valitse painikkeella  valikkokohta <DALI Map> ja vahvista valinta 

painikkeella .

4. Valitse painikkeella  haluamasi DALI-liitäntä ja vahvista valinta 

painikkeella .
  Näkyviin tulee DALI-liitäntä ja sen nykyinen valokanavan numero.

5. Valitse painikkeella  tai  valokanava, johon haluat yhdistää 

tämän DALI-liitännän, ja vahvista valinta painikkeella .

6. Poistu ohjelmointitilasta painamalla painiketta .
  DALI-liitäntä on nyt kohdistettu haluttuun valokanavaan.

8.6 DALI-kytkin (DALI Switch)
DALI Switch -valikkokohdassa määritetään DALI-kytkimet 1 ja 2. Kumman-
kin DALI-kytkimen asetusmahdollisuudet ovat samanlaiset. 

8.6.1 DS1/DS2 yhdistetty (DS1/DS2 connected)
Light Control Box lähettää ohjauskomentoja tällä toiminnolla. DS1/DS2 
connected -toiminto on otettu käyttöön tehtaalla. Toimintoa tarvitaan siis 
vain, jos komentojen lähetys on poistettu käytöstä toiminnolla DS1/DS2 not 
connected.

DALI-kytkimen 1 tai 2 ohjauskomentojen lähetyksen käyttöönotto: 

1. Valitse valikkokohta <Programming> ja vahvista valinta painikkeella 

.

2. Ota ohjelmointitila käyttöön painamalla painiketta .

3. Valitse painikkeella  valikkokohta <DALI Switch> ja vahvista valin-

ta painikkeella .

4. Valitse painikkeella  yhdistetyksi ilmoitettava DALI-kytkin ja vah-

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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vista valinta painikkeella . 

5. Poistu ohjelmointitilasta painamalla painiketta .
  Valittu DALI-kytkin on nyt ilmoitettu yhdistetyksi. 

8.6.2 DS1/DS2 ei yhdistetty (DS1/DS2 not connected)
Tällä toiminnolla voidaan poistaa DALI-kytkimelle lähetettävät ohjauskomen-
not pois käytöstä. Tämän asetuksen määrittämisen jälkeen DALI-kytkintä ei 
enää voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä tilapäisesti Functions-valikossa.

DALI-kytkimen 1 tai 2 käytöstä poistaminen:

1. Valitse valikkokohta <Programming> ja vahvista valinta painikkeella 

.

2. Ota ohjelmointitila käyttöön painamalla painiketta .

3. Valitse painikkeella  valikkokohta <DALI Switch> ja vahvista valin-

ta painikkeella .

4. Valitse painikkeella  yhdistettynä oleva DALI-kytkin, jonka haluat 

poistaa käytöstä, ja vahvista valinta painikkeella .

5. Poistu ohjelmointitilasta painamalla painiketta .
  Valittu DALI-kytkin ei ole enää yhdistettynä.

8.6.3 DS1:n/DS2:n viive (DS1/DS2 off delay time)
Tällä toiminnolla määritetään, miten pitkään DALI-kytkimet pitävät niihin 
liitetyt laitteet toiminnassa viimeisen tunnistetun liikkeen jälkeen. Kestoksi 
voidaan määrittää 1–255 minuuttia.

DALI-kytkimen 1 tai 2 viiveajan asettaminen: 

1. Valitse valikkokohta <Programming> ja vahvista valinta painikkeella 

.

2. Ota ohjelmointitila käyttöön painamalla painiketta .

3. Valitse painikkeella  valikkokohta <DALI Switch> ja vahvista valin-

ta painikkeella .

4. Valitse painikkeella  valikkokohta <DS1 off delay time> tai <DS2 

off delay time> ja vahvista valinta painikkeella .

5. Valitse painikkeella  tai  haluamasi kesto ja vahvista valinta 
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painikkeella .

6. Poistu ohjelmointitilasta painamalla painiketta .
  Valitun DALI-kytkimen viiveaika on asetettu.

8.6.4 DS1:n/DS2:n tila (DS1/DS2 mode)
Tällä toiminnolla määritetään DALI-kytkimen toiminta hieman tarkemmin. 
Voit valita seuraavista asetuksista:
Täysautomatiikka: Kun tämä toiminto on valittuna, DALI-kytkin kytkee liite-
tyn laitteen käyttöön, kun läsnäolo tunnistetaan. Toiminto on mahdollista 
ottaa käyttöön myös silloin, kun Light Control Box toimii puoliautomaatti-
sessa tilassa. 
Puoliautomatiikka: Kun tämä toiminto on valittuna, DALI-kytkin on kytkettä-
vä toimintaan manuaalisesti, jos normaali- tai yliohjauskäytön viiveaika on 
kulunut loppuun.
Pulssikäyttö k: Kun tämä toiminto on valittuna, DALI-kytkin kytkee porrasva-
laistusautomaatit, sysäysreleet tai muut laitteet toimintaan pulssin avulla. 
Pulssi toistuu säännöllisesti niin pitkään kuin liikettä havaitaan. 

DALI-kytkimen 1 tai 2 tilan asettaminen:

1. Valitse valikkokohta <Programming> ja vahvista valinta painikkeella 

.

2. Ota ohjelmointitila käyttöön painamalla painiketta .

3. Valitse painikkeella  valikkokohta <DALI Switch> ja vahvista valin-

ta painikkeella .

4. Valitse painikkeella  valikkokohta <DS1 mode> tai <DS2 mode> ja 

vahvista valinta painikkeella .

5. Valitse haluamasi tila painikkeella  tai  ja vahvista valinta pai-

nikkeella .

6. Poistu ohjelmointitilasta painamalla painiketta .
  Valittu DALI-kytkin toimii asetetussa tilassa.

8.7 Valaistustilan muokkausohjelma (Scene editor)
Valikkokohdassa <Scene editor> on mahdollista syöttää ja tallentaa valais-
tustilan kirkkaus prosentteina enimmäiskirkkaudesta. Lisäksi tässä kohdas-
sa määritetään, käytetäänkö valaistustilassa DALI-kytkintä vai ei.

 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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Valaistustilan asettaminen:
Esimerkissä muutetaan kanavan 2 valaistustilaa 3.

1. Valitse valikkokohta <Programming> ja vahvista valinta painikkeella 

.

2. Valitse painikkeella  valikkokohta <Scene editor> ja vahvista valin-

ta painikkeella .
  Alavalikossa on matriisi, johon on koottu etukäteen määritetyt 

kanava- ja valaistustilakohtaiset valoarvot. Näitä arvoja voidaan 
muuttaa yksilöllisesti.

3. Siirry matriisissa painikkeella  sarakkeeseen <Sc3> ja painikkeella 

 riville <C2>. Vahvista valinta painikkeella .

4. Muuta valoteho 60 prosenttiin painikkeella . Vahvista valinta pai-

nikkeella .

5. Paina kerran painiketta . 

6. Jos haluat muuttaa DALI-kytkimen 1 tai 2 kytkentätilaa, siirry painik-

keella  matriisin kohtaan DS1 tai DS2 ja vahvista valinta painik-

keella .

7. Valitse painikkeella  tai  haluamasi kytkentätila ja vahvista 

valinta painikkeella .

8. Paina kerran painiketta . 
  Siirryt nyt takaisin edelliseen matriisin kohtaan. Asetetut arvot 

pitää nyt lähettää Light Control Box -yksikköön:

9. Siirry painikkeella  riville <Scene>.
  Matriisin kohta <OK> näkyy valittuna.

10. Paina kerran painiketta .
  Näytössä lukee nyt <Scene send…>. Kaukosäädin lähettää uudet 

arvot Light Control Box -yksikköön.

Valaistustilojen muokkausohjelma tallentaa viimeksi asetetut ar-
vot. Jos siis haluat määrittää saman valaistustilan toiseen huonee-
seen, voit lähettää sen ohjelmointitilassa Light Control Box -yksik-
köön valitsemalla <OK>.
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8.8 Kalenteri (Calender)
Valikossa <Calender> syötetään päivämäärä ja kellonaika. Kellonaika on 
asetettava, jos suunnistusvalon palamiselle halutaan määrittää alkamis- ja 
päättymisaika.

Kellonaika pitäisi asettaa kerran vuodessa.

Akun ansiosta asetukset säilyvät muistissa myös sähkökatkosten 
aikana.

Päivämäärän asettaminen:

1. Valitse valikkokohta <Programming> ja vahvista valinta painikkeella .

2. Ota ohjelmointitila käyttöön painamalla painiketta .

3. Valitse painikkeella  valikkokohta <Calender> ja vahvista valinta 

painikkeella .

4. Valikkokohta <Years> on valittuna. Vahvista valinta painikkeella .

5. Oletusasetuksena on, että syötettävät arvot alkavat vuodesta 2000. 

Valitse vuosiluku painikkeilla  ja  ja vahvista asetus painikkeel-

la . 
  Vuosiluku on asetettu. 

6. Palaa kalenterivalikkoon painikkeella .

7. Valitse painikkeella  valikkokohta <Months> ja vahvista valinta 

painikkeella .

8. Valitse kuukausi painikkeilla  ja  ja vahvista asetus painikkeella 

. 
  Kuukausi on asetettu. 

9. Palaa kalenterivalikkoon painikkeella .

10. Valitse painikkeella  valikkokohta <Days> ja vahvista valinta pai-

nikkeella .

11. Valitse päivä painikkeilla  ja  ja vahvista asetus painikkeella 

. 
  Päivämäärä on asetettu. 

12. Tallenna asetukset poistumalla ohjelmointitilasta painikkeella .
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Kellonajan asettaminen:

1. Valitse valikkokohta <Programming> ja vahvista valinta painikkeella 

.

2. Ota ohjelmointitila käyttöön painamalla painiketta .

3. Valitse painikkeella  valikkokohta <Calender> ja vahvista valinta 

painikkeella .

4. Valitse painikkeella  valikkokohta <Hours> ja vahvista valinta pai-

nikkeella .

5. Valitse tunnit painikkeilla  ja  ja vahvista asetus painikkeella .

6. Palaa kalenterivalikkoon painikkeella .

7. Valitse painikkeella  valikkokohta <Minutes> ja vahvista valinta 

painikkeella .

8. Valitse minuuttimäärä painikkeilla  ja  ja vahvista asetus pai-

nikkeella . 

9. Palaa kalenterivalikkoon painikkeella .

10. Valitse painikkeella  valikkokohta <Seconds> ja vahvista valinta 

painikkeella .

11. Valitse sekuntimäärä painikkeilla  ja  ja vahvista asetus painik-

keella . 
  Kellonaika on asetettu.

12. Tallenna asetukset poistumalla ohjelmointitilasta painikkeella .

8.9 Tehdasasetusten palauttaminen (Factory reset)
Factory reset -toiminnolla saa palautettua Light Control Boxin toimitushet-
kellä voimassa olleet tehdasasetukset. Tehdasohjelman asetuksista kerro-
taan kohdassa ”Tehdasasetukset” sivu 34. 

Tehdasasetusten palauttaminen:

1. Valitse valikkokohta <Programming> ja vahvista valinta painikkeella 

.

2. Ota ohjelmointitila käyttöön painamalla painiketta .
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3. Valitse painikkeella  valikkokohta <Factory reset> ja vahvista valin-

ta painikkeella .

4. Poistu ohjelmointitilasta painamalla painiketta .
  Light Control Box on palautettu tehdasasetuksiinsa. 

8.10 Muokkausohjelman nollaus (Reset Editor)
Jos olet määrittänyt asetuksia valaistustilojen muokkausohjelmalla, voit 
tarvittaessa peruuttaa tekemäsi muutokset Reset Editor -toiminnolla. Valais-
tustilojen muokkausohjelman arvot palaavat tällöin tehdasasetusten mukai-
siksi. 

Reset Editor -toiminnolla ei voi muuttaa Light Control Box -yksikön 
asetuksia. Sillä palautetaan valaistustilan muokkausohjelmaan 
tehtaalla määritetyt arvot vain paikallisesti kaukosäätimellä. 

Valaistustilan muokkausohjelman alkuperäisten arvojen palauttaminen:

1. Valitse valikkokohta <Programming> ja vahvista valinta painikkeella 

.

2. Valitse painikkeella  valikkokohta <Reset Editor> ja vahvista valin-

ta painikkeella .
  Valaistustilamatriisin arvot palautetaan toimitushetkellä asetettuna 

oleviin arvoihin.

8.11 Herkkyys (Sensitivity)
Light Control Box -yksikköön liitetyt DALI-ilmaisimet ovat tarkkoja ja erittäin 
herkkiä läsnäoloilmaisimia. Joskus harvoin lämpimän ilman virtaukset tai 
muut häiriötekijät voivat kuitenkin aiheuttaa virheellisen läsnäolotunnistuk-
sen. Sensitivity-toiminnolla voidaan säätää läsnäoloilmaisimen herkkyyttä.
Herkkyysasetukset ovat 
<sensitive>, <normal>, <reduced> ja <highly reduced>. 
Läsnäoloilmaisimen herkkyydeksi on asetettu tehtaalla <sensitive>. 

Läsnäoloilmaisimen herkkyyden asettaminen:

1. Valitse valikkokohta <Programming> ja vahvista valinta painikkeella .

2. Ota ohjelmointitila käyttöön painamalla painiketta .

3. Valitse painikkeella  valikkokohta <Sensitivity> ja vahvista valinta 

painikkeella . 

Asetusarvot
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4. Valitse sopiva herkkyys painikkeilla  ja  ja vahvista valinta pai-

nikkeella . 

5. Poistu ohjelmointitilasta painamalla painiketta .
  Läsnäoloilmaisin toimii nyt asetetulla herkkyydellä. 

8.12 Ilmaisimen LED-valojen toiminta (Detector LEDs On / De-
tector LEDs Off)
Läsnäoloilmaisimen anturipään LED-valot ilmaisevat läsnäoloilmaisimen 
tilat. Tämä toiminto on otettu käyttöön tehtaalla. Se voidaan ottaa käyttöön 
ja poistaa käytöstä kaukosäätimellä. Käytössä ovat seuraavat LED-signaalit:

• Punainen LED vilkkuu, kun kaukosäätimen komentoja vastaanotetaan.
• Sininen LED palaa, kun Light Control Box on ohjelmointitilassa. 
• Vihreä LED vilkkuu, kun ilmaisin tunnistaa liikkeitä.

Vihreä LED voidaan poistaa käytöstä, jotta jokainen tunnistettu liike ei saa 
aikaan LED-signaalia. 

Anturipään vihreän LED-valon poistaminen käytöstä:

1. Valitse valikkokohta <Programming> ja vahvista valinta painikkeella 

.

2. Ota ohjelmointitila käyttöön painamalla painiketta .

3. Valitse painikkeella  valikkokohta <Detector LEDs Off> ja vahvista 

valinta painikkeella .

4. Poistu ohjelmointitilasta painamalla painiketta .
  Vihreä LED on poistettu käytöstä. 

Anturipään vihreän LED-valon ottaminen käyttöön:

1. Valitse valikkokohta <Programming> ja vahvista valinta painikkeella 

.

2. Ota ohjelmointitila käyttöön painamalla painiketta .

3. Valitse painikkeella  valikkokohta <Detector LEDs On> ja vahvista 

valinta painikkeella .

4. Poistu ohjelmointitilasta painamalla painiketta .

  Vihreä LED on käytössä.



Kaukosäätimen valikko <Programming>

K
äy

tt
öo

hj
ee

n 
nu

m
er

o 
B

A
0

1
2

4
9

7
_0

3

71 / 109

FIN

8.13 Valaistusvoimakkuuden mittaus käytössä /poissa käytös-
tä (Light value on / Light value off)
Vakiovalonsäädön oikeanlainen toiminta edellyttää ajantasaista tietoa valoi-
suudesta. Jos liitettynä on valoantureilla varustettuja valaisimia, valoanturit 
lähettävät kirkkausarvot Light Control Box -yksikköön. Ulkoinen DALI-ilmai-
sin toimii tällöin läsnäoloilmaisimena ja kaukosäätimen infrapunasignaalien 
vastaanottimena. 

Jos liitetyissä valaisimissa ei ole valoantureita, DALI-ilmaisin voi mitata 
valoarvon.

Tarkin valaistus ja tasaisin kirkkaus saadaan aikaan liittämällä 
valaisimia, joissa on sisäänrakennettu valoanturi. Valoanturin voi 
kalibroida ylimääräisen kerran. Lisätietoa valoanturin kalibroinnis-
ta on kohdassa ”Kalibrointi (Calibration)” sivu 51.

Toimitustilassa oleva DALI-ilmaisin mittaa kirkkautta. Jos ilmaisin altistuu 
liialle vieraasta lähteestä tulevalle valolle asennuspaikkansa takia, tämä voi 
haitata vakiovalonsäätöä. Tällöin ilmaisimen valomittaus voidaan poistaa 
käytöstä.

DALI-ilmaisimen valomittauksen poistaminen käytöstä:

Edellytykset:

• Valitse paikka, joka on mahdollisimman suoraan läsnäoloilmaisimen 
alla.

• Osoita kaukosäätimellä suoraan sen ilmaisimeen, jotta vain se vas-
taanottaa kaukosäätimen signaalin.

1. Valitse valikkokohta <Programming> ja vahvista valinta painikkeella 

.

2. Ota ohjelmointitila käyttöön painamalla painiketta .

3. Valitse valikkokohta <Light value off> painikkeella  ja vahvista 

valinta painikkeella .
  Anturipään punainen LED vilkkuu kolme kertaa.

4. Poistu ohjelmointitilasta painamalla painiketta .
  Valomittaus on nyt poistettu käytöstä.

Valomittaus voidaan ottaa takaisin käyttöön valikkokohdasta <Light value 
on>.

Valaisin, jossa 
valoanturi
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8.14 Ilmaisimen tehdasasetusten palauttaminen (Detector 
Fact. reset)
Detector Fact. reset -toiminnolla voidaan palauttaa seuraavien toimintojen 
tehdasasetukset:

• valoarvon lähetys
• läsnäoloilmaisimen herkkyys 
• ilmaisimen LED-valot.

Kaikki muut asetukset, kuten esimerkiksi viiveaika, säilyvät ilmaisimen lisä-
asetusten palauttamisen yhteydessä muuttumattomina.

Ilmaisimen tehdasasetusten palauttaminen:

1. Valitse valikkokohta <Programming> ja vahvista valinta painikkeella 

.

2. Ota ohjelmointitila käyttöön painamalla painiketta .

3. Valitse painikkeella  valikkokohta <Detector Fact. reset> ja vahvis-

ta valinta painikkeella .

4. Poistu ohjelmointitilasta painamalla painiketta .
  Ilmaisimeen tallennetut arvot on nyt palautettu tehdasasetuksiin-

sa. 

8.15 Ilmaisimen valaistusvoimakkuuden kerroin (Detector 
Light Factor)
Läsnäoloilmaisin mittaa kirkkauden jonkin verran työpöydän pinnan yläpuo-
lelta. Jos ilmaisimen paikan ja kirjoituspöydän pinnan välinen kirkkausero 
on liian suuri, vakiovalonsäädöllä ei saavuteta toivottua tulosta. Ilmaisimen 
herkkyyden säätäminen auttaa tällaisissa tilanteissa. Säädössä käytetään 
Detector Light Factor -toimintoa. 
Valaistusvoimakkuuden kertoimeksi on asetettu tehtaalla 2,5. Jos kirkkaus 
on valomittauksen mukaan pienempi kirjoituspöydällä kuin asetettu va-
laistusvoimakkuuden ohjearvo, kerroin 2,5 on liian suuri ja sitä pitää pie-
nentää. Jos kirkkauden mitattu arvo on suurempi, valaistusvoimakkuuden 
kerroin on määritettävä suuremmaksi.

Valaistusvoimakkuuden kertoimen asettaminen:

1. Mittaa kirkkaus valomittarilla haluamastasi paikasta, esimerkiksi kir-
joituspöydältä.

2. Vertaa mitattua arvoa itse määrittämääsi valaistusvoimakkuuden oh-
jearvoon. Näin saat selville, pitääkö valaistusvoimakkuuden kerrointa 
pienentää vai suurentaa. 

Valoisuuden  
mittaus il-
maisimella
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3. Valitse valikkokohta <Programming> ja vahvista valinta painikkeella 

.

4. Ota ohjelmointitila käyttöön painamalla painiketta .

5. Valitse painikkeella  valikkokohta <Detector Light Factor> ja vah-

vista valinta painikkeella .

6. Valitse sopiva herkkyys painikkeilla  ja  ja vahvista valinta pai-

nikkeella . 

7. Poistu ohjelmointitilasta painamalla painiketta .

8. Vertaa haluamasi paikan ja asetetun valaistusvoimakkuuden ohjearvon 
eroa uudelleen valomittarilla.

9. Toista vaiheita 3–7, kunnes mitattu kirkkaus ja valaistusvoimakkuu-
den ohjearvo poikkeavat toisistaan mahdollisimman vähän.

  Valaistusvoimakkuuden mittaus on nyt säädetty.



Käyttö Bluetooth-sovelluksella

K
äy

tt
öo

hj
ee

n 
nu

m
er

o 
B

A
0

1
2

4
9

7
_0

3

74 / 109

FIN

9 Käyttö Bluetooth-sovelluksella

9.1 Bluetooth-yhteensopiva SmartDriver
Sisäänrakennetulla Bluetooth-moduulilla varustettuja Light Control Box 
-yksiköitä voi käyttää infrapunakaukosäätimen lisäksi sovelluksella ja Blue-
tooth-radioyhteydellä.
Bluetooth-yhteydellä Light Control Box -yksiköiden säätö hoituu mukavasti 
älypuhelimella tai tabletilla myös sellaisissa paikoissa, joissa WLAN ei ole 
käytettävissä.
Bluetooth-mallin Light Control Box -yksiköt täyttävät Bluetooth Low Energy 
-energiansäästöstandardin vaatimukset. Standardista käytetään myös ni-
mityksiä Bluetooth Smart tai Bluetooth 4 LE. Radioyhteyden kantama on 
enintään 10 metriä.
Light Control Box -yksikön Bluetooth-ohjaukseen tarvitaan seuraavat:

• Laite, joka pystyy lähettämään tietoja Bluetooth-yhteydellä ja joka 
tukee Bluetooth-standardia ”Low Energy”. Nykyiset Bluetooth-yhteen-
sopivat älypuhelimet, kannettavat tietokoneet ja tabletit ovat yleensä 
tällaisia. Monet valmistajat käyttävät näissä laitteissaan Bluetooth 
Smart Ready -logoa. Laitteet, joihin voi asentaa ESYLUX-sovelluksen, 
ovat yleensä tämän Bluetooth-standardin mukaisia.

• Bluetooth-laitteeseen on asennettava ilmainen ESYLUX LIGHT CONT-
ROL -sovellus.

Joissain harvinaisissa tapauksissa Bluetooth-yksikön omistajien on käytettä-
vä yleiskaukosäädintä: Kun ilmaisimen herkkyyttä on sovitettava paremmak-
si (katso luku 8.15 sivulla 72).

9.2 ESYLUX LIGHT CONTROL -sovellus
Maksuton ESYLUX LIGHT CONTROL -sovellus sisältää  
lähes kaikki samat Light Control Box -yksiköiden  
määritys- ja ohjaustoiminnot kuin kaukosäädinkin. 

Tällä hetkellä sovellus on saatavana seuraaviin  
mobiililaitteisiin:

• Apple-laitteet,  
joissa on käyttöjärjestelmä iOS 9 tai uudempi 

• Android-laitteet,  
joissa on Android-versio 5.0 tai uudempi

Sovellus on ladattavissa Apple Storessa ja Google Playstoressa.

9.2.1 Sovelluksen käyttö
Sovelluksen käyttö noudattelee pääasiassa yleisiä periaatteita.
Poikkeuksena on sovellusversio 1.17.2: Kun tässä versiossa avataan valik-
kosivu, jolla on aiemmin valittu toimintoja, sovellus siirtää viimeksi valitun 

Edellytykset

Kaukosäädin 
pakollinen!
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toiminnon uudeksi komennoksi Light Control Box -yksikköön. Tämän vuoksi 
valaistuksen kirkkaus saattaa muuttua odottamatta, kun valikkosivu avataan.
Esimerkki: Olet valinnut valaistustilavalikossa Valaistustila 1 -kohdan. Tä-
män jälkeen olet käynnistänyt SymbiLogicin, jolloin valaistustila on poistet-
tu käytöstä. Kun siirryt uudelleen valaistustilavalikkoon, sovellus lähettää 
automaattisesti komennon, joka kytkee valaistustilan 1 toimintaan.
Seuraavat toimenpiteet ovat käytettävissä:

Hallintaele-
mentti

Esimerkki Toimenpide Vaikutus  
(esimerkki)

Yksittäinen  
painike

, Napautus Siirtyminen ylätason 
valikkoon;  
syötön vahvistus

Liuku- 
kytkin

,   Siirto Vaihtaminen  
esim. ON- ja OFF-tilan 
välillä

Liukusäädin  Siirto Arvojen asettaminen 

Teksti- tai  
numerokenttä

Napautus Kentän aktivointi syöt-
töä varten;  
näppäimistön tai valin-
taluettelon näyttö

Valintakenttä Pyyhkäisy; 
arvoluet-
teloiden 
selaus

Arvojen valinta

Painikkeet on merkitty seuraavissa ohjeissa kulmasulkeisiin <  >.

9.2.2 Android- ja iOS-sovellusten väliset erot
Sovelluksessa on samat toiminnot kummassakin käyttöjärjestelmässä. Pai-
nikkeiden tekstit saattavat kuitenkin joskus poiketa toisistaan. Esimerkiksi 
Android-sovelluksen vahvistuspainikkeessa lukee usein <OK>, kun taas 
Apple-sovelluksen vastaavassa painikkeessa lukee <Valmis>. 
Muita pienempiä eroja on symbolien ja painikkeiden muodoissa. Joissakin 
yksittäistapauksissa painikkeet saattavat olla hieman eri paikoissa. Lisäksi 
Android-sovelluksen ja iOS-sovelluksen taustavärit ovat erilaiset. Taustaväri 
voi vaihdella myös eri laitteisiin asennettujen Android-sovellusten välillä. 
Tämä johtuu siitä, että Android-sovellus mukautuu sen laitteen väriteemaan, 
johon se on asennettu.

Android- 
sovellusten  
väliset erot
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Seuraava asetussivu havainnollistaa hyvin sovellusten välisiä eroja:  

Taustan ja painikkeiden värit ovat erilaiset. Lisäksi painikkeet <Valokana-
va>/<Kytkentäkanavat> sijaitsevat Apple-sovelluksessa (vasemmalla) alhaal-
la ja Android-sovelluksessa (oikealla) ylhäällä.

Kuvakaappaukset on otettu käyttöjärjestelmällä iOS 9 varustetus-
ta iPhonesta sekä älypuhelimesta, jossa on Android 5. Tabletissa 
painikkeiden välit ovat huomattavasti suuremmat. 
Jäljempänä iOS-kuvakaappaukset ovat aina vasemmalla ja 
Android-kuvakaappaukset oikealla.

9.3 Bluetooth-yhteyden määrittäminen
Ennen kuin Light Control Box -yksikköä voi käyttää sovelluksella, yksikön 
tunnuskoodi on rekisteröitävä sovellukseen.

Edellytykset:

• Bluetooth-yhteensopiva Light Control Box on liitettynä.
• Bluetooth on kytketty toimintaan päätelaitteessa.
• Tyyppikilpeen merkitty tunnuskoodi on käytettävissä.

Kuvakaappaukset: 
Apple vasemmalla, 
Android oikealla
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Bluetooth-yhteyden määrittäminen:

1. Käynnistä ESYLUX LIGHT CONTROL -sovellus.
  Näkyviin tulee Laitteet-valintanäyttö:

2. Napauta painiketta < >. 
  Näkyviin tulee Laitteet-rekisteröintinäyttö:  

 

3. Syötä Light Control Box -tunnus napauttamalla syöttökenttää, joka on 
Osoite-kohdan alla.

  Päätelaitteen näppäimistö tulee näkyviin.

4. Kirjoita Light Control Box -yksikön tunnuskoodi ilman viivoja ja väli-
lyöntejä. Vahvista syöttämäsi koodi napauttamalla <Lisää nyt> -paini-
ketta.

  Light Control Box on nyt rekisteröity Bluetooth-laitteeseesi.  
Sovellus on valmis Light Control Box -yksikön ohjausta varten. 

Tämän rekisteröinnin jälkeen Light Control Box näkyy pysyvästi sovelluksen 
Laitteet-valintanäytössä. Luettelossa voi näkyä useita rekisteröityjä Light 
Control Box -yksiköitä esimerkiksi tällä tavalla:

 

Sovellus hakee aina käynnistyttyään automaattisesti luettelossa olevia Blue-
tooth-laitteita. Siksi painiketta < > ei voi käyttää heti käynnistyksen 
jälkeen, sillä tarkistusvaihe on jo käynnissä. Kun yhteys Light Control Box 
-yksikköön on muodostettu, laitteen nimen edessä näkyy symboli < >.

Laitteet- 
valintanäyttö

Laitteet- 
reki-
steröintinäyttö

Tarkista-toi-
minto
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Ensimmäisen tarkistuksen jälkeen on mahdollista tehdä lisää tarkistuk-
sia napauttamalla painiketta < >. Jos Light Control Box -yksiköitä 
halutaan esimerkiksi käyttää eri huoneissa, yhteydet voi päivittää nopeasti 
Tarkista-toiminnolla.

Light Control Box -yksikössä voi olla vain yksi aktiivinen Blue-
tooth-yhteys kerrallaan. Jos joku muu käyttää parhaillaan Light 
Control Box -yksikköä Bluetooth-laitteella, sovellus ei pysty muo-
dostamaan yhteyttä.

Jos haluat poistaa Light Control Boxin luettelosta, avaa Light Control Box 
-yksikön muokkausvalikko. Siellä on Poista-vaihtoehto. Muokkausvalikkoon 
pääsee napauttamalla Laitteet-valintanäytössä Light Control Box -yksikön 
vieressä olevaa painiketta < >.

Light Control Boxille voi antaa muokkausvalikossa myös toisen nimen esi-
merkiksi huoneen tai tilan mukaan. Tämä onnistuu napauttamalla <Nimi> 
-kohdan alla olevaa syöttökenttää, kirjoittamalla siihen uusi nimi ja vahvis-
tamalla syötetty tieto.

10 Sovelluksen päävalikko

 Heti kun olet valinnut yhdistettynä olevan Light Control Box -yksikön 
Laitteet-valintanäytössä, näkyviin tulee sovelluksen päävalikko ja seuraavat 
alavalikot: 

• < >: Tähän valikkoon on koottu toiminnot, joilla ohjelmoidut 
asetukset voi poistaa käytöstä rajoitetuksi ajaksi. 

• < >: Täällä voit hakea ja muokata valaistustiloja.

• < >: Light Control Box -yksiköt toimivat ensimmäisen 

Bluetooth- 
yhteyksien 
lukumäärä

Light Control Box 
-yksikön poisto 
luettelosta

Light Control Box 
-yksikön nimeämi-
nen uudelleen
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käynnistyksen yhteydessä tehdasasetusten mukaisesti. Tehdasasetuk-
sista on lisätietoa luvussa 4.6. Tässä valikkokohdassa voit muuttaa 
asetuksia omiin tarpeisiisi sopiviksi.

Kaikista valikoista ja toiminnoista kerrotaan tarkemmin seuraavissa luvuis-
sa. 

11 Sovelluksen valikko <Manuaalinen>

Valikkokohdan < > toiminnoilla ohjataan Light Control Box -yksik-
köä suoraan. Tällöin ohjelmoidut asetukset ovat tilapäisesti poissa käytöstä 
ja Light Control Box toimii yliohjauskäytössä tämän valikon komentojen 
ohjaamana. Lisätietoa käyttötiloista on luvussa 5. 

11.1 Kanavien käyttöönotto / käytöstä poistaminen
Kanavia voi ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä yksitellen tai kaikki kerralla. 
Yksittäis- tai yhteisohjaus valitaan siirtämällä kytkin käytössä olevaan asen-
toon ( ) tai pois käytöstä olevaan asentoon ( ). Näyttö muuttuu 
valitun asetuksen mukaan. 
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Kanavien käyttöönotto ja käytöstä poistaminen yksitellen:

  Ota yksittäisohjaus ( ) käyttöön.  

  Siirrä haluamasi kanavan säädin ON- ( ) tai OFF-asentoon (
).

  Kanavat on nyt otettu käyttöön tai poistettu käytöstä omien tarpei-
den mukaan. 

Kaikkien kanavien käyttöönotto ja käytöstä poistaminen kerralla:

  Poista yksittäisohjaus ( ) käytöstä.

  Siirrä Kaikki kanavat -kohdan alla oleva säädin ON- ( ) tai 
OFF-asentoon ( ).

  Kanavat on nyt otettu käyttöön tai poistettu käytöstä omien tarpei-
den mukaan.
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11.2 Kirkkauden säätö
Jokaisen kanavan kirkkautta voi säätää yksitellen tai säädön voi tehdä kai-
kille kanaville samanaikaisesti. Yksittäis- tai yhteisohjaus valitaan siirtä-
mällä kytkin käytössä olevaan asentoon ( ) tai pois käytöstä olevaan 
asentoon ( ). Näyttö muuttuu valitun asetuksen mukaan. 

Kirkkautta säädetään liukusäätimillä.

• Kun kirkkauden liukusäädintä siirretään oikealle, kirkkaus lisääntyy. 
Kirkkaus vähenee, kun säädintä siirretään vasemmalle. 

Kanavan kirkkauden säätäminen yksitellen: 

  Ota yksittäisohjaus ( ) käyttöön.   

  Siirrä valitsemasi kanavan kirkkauden liukusäädintä haluamaasi 
suuntaan.

  Kirkkaus on säädetty.
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Kaikkien kanavien kirkkauden säätäminen: 

  Poista yksittäisohjaus ( ) käytöstä. 

  Siirrä kirkkauden liukusäädintä haluamaasi suuntaan.

  Kaikkien kanavien kirkkaus muuttuu samanlaiseksi.

11.3 Paluu normaalikäyttöön
Kanavan ohjauksen alapuolella on otsikko Normaalikäyttö. Sen alla on pai-
nike <Takaisin normaalikäyttöön>, jota painamalla poistetaan kaikki tila-
päisesti määritetyt asetukset. Light Control Box vaihtaa normaalikäyttöön ja 
toimii ohjelmoitujen asetusten mukaisesti.

11.4 Kytkentäkanavien käyttöönotto / käytöstä poistaminen
Valikossa  voidaan ottaa kytkentäkanavia käyttöön tai poistaa niitä 
käytöstä tilapäisesti.
Kytkentäkanavat ohjaavat DALI-kytkinlaitteita, jotka on liitetty Light Control 
Box -yksikön DALI-liitäntöihin C1 ja C2 . DALI-kytkinlaitteisiin on mahdol-
lista liittää DALI-yhteensopimattomia laitteita. Kytkentäkanavan kautta voi 
esimerkiksi sytyttää taulun DALI-yhteensopimattoman valaistuksen luokka-
huoneessa. Light Control Box -yksiköt ohjelmoidaan tehtaalla niin, että ne 
lähettävät kytkentäkanavien kautta komentoja liitettynä oleville DALI-kytki-
mille.

DALI-kytkinlaitteet ovat lisävarusteita, joista on saatavana mallit SW DALI 
Full Automation (tuotenumero EP10427473) ja SW DALI Semi Automation 
(tuotenumero EP10427480). 

Kytkentäkanavan ohjaussivu avataan napauttamalla sivulla  olevaa 
<Kytkentäkanavat>-painiketta. Android-laitteissa painike on sivun ylälaidas-
sa, iOS-laitteissa taas alalaidassa.

Kytkentäkanava 
ja DALI-kytkin
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Kytkentäkanavien käyttöönotto ja käytöstä poistaminen:
Edellytykset:

• Valikkosivu  on auki.
  Napauta painiketta  <Kytkentäkanavat>.

  Kytkentäkanavien sivu tulee esiin.

  Voit nyt ottaa haluamasi kytkentäkanavat käyttöön ( ) tai poistaa 
ne käytöstä  
( ).

  Kytkentäkanavan asetukset ovat valmiit.

12 Sovelluksen valikko <Valaistustilat>

Päävalikon kohdassa < > voidaan valita ja muokata valaistustiloja. 
Lisäksi valaistustiloille on mahdollista antaa jokin niitä kuvaava nimi.
Valaistustilaan kuuluu enintään neljä valokanavaa, joilla on oma kirkkaus-
asetuksensa. Lisäksi valaistustila voi kytkeä enintään kaksi kytkentäkana-
vaa. Valaistustilat ovat tilapäisiä asetuksia, kuten valikon <Manuaalinen> 
toiminnot.

Valaistustilojen kytkeminen käyttöön ja pois käytöstä:

  Napauta päävalikon kohtaa < >.

  Valaistustilat-valikkosivu tulee näkyviin.
  Napauta sen valaistustilan nimeä, jonka haluat ottaa käyttöön.

  Valaistustila on käytössä ja merkitty symbolilla .
  Käytössä oleva valaistustila poistetaan käytöstä napauttamalla sen 

nimeä.

  Light Control Box poistaa valaistustilan toiminnasta ja toimii nor-
maalikäytössä.

  Valaistustilaa ei ole enää merkitty käytössä olevaksi.

Valaistuskana-
van koostumus
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Valaistustilan asetusten muuttaminen:
Jokaisen valaistustilan valotehoa voi säätää. Samoin kytkentäkanavia voi 
kytkeä käyttöön ja pois käytöstä.

Voit asettaa seuraavat arvot: 

Valoteho: 0–100 %

Kytkentäkanavat 1 ja 2: käytössä ( ) ja pois käytöstä .
  Napauta valaistustilavalikossa sen valaistustilan muokkaussymbolia <

>, jota haluat muuttaa. 

  Valaistustilan asetusten sivu aukeaa, ja siinä näkyvät esimerkiksi 
nämä asetukset: 

   Napauta syöttökenttiä, joissa olevia arvoja haluat muuttaa. 

  Syötä haluamasi arvo ja vahvista se.

  Valaistustilan asetusten määritys on päättynyt. 

Valaistustilan nimen muuttaminen:
  Avaa valaistustilavalikko ja napauta sen valaistustilan muokkaussym-

bolia < >, jonka nimeä haluat muuttaa.

  Valaistustilan asetusten sivu aukeaa.
  Napauta sen valaistustilan nimikenttää, jonka nimeä haluat muuttaa.

  Päätelaitteen näppäimistö on käytettävissä.
  Kirjoita haluamasi nimi ja vahvista se.

  Valaistustilalla on nyt uusi nimi. 
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13 Sovelluksen valikko <Asetukset>

Asetukset-valikossa määritetään Light Control Box esimerkiksi muuttamalla 
tehdasasetuksia omien tarpeiden mukaisiksi. Ohjelmaa ei pysty muutta-
maan vahingossa, sillä muutoksiin tarvitaan salasana. Salasana on PIN-koo-
di, joka on merkitty Light Control Box -yksikön tyyppikilpeen. Salasanan 
syöttämisen jälkeen valikon symboli muuttuu. Symboli on nyt avattu lukko (

), koska asetuksia on nyt mahdollista määrittää. 
Asetukset-valikkoa voi nyt käyttää ilman, että salasana pitää syöttää uudel-
leen. Salasanalukituksen voi ottaa uudelleen käyttöön, jos halutaan, että 
tämän valikon saa auki ainoastaan salasanalla. Napauta tässä tapauksessa 
avattua lukkoa päävalikossa ja tämän jälkeen kohtaa <Sulje>.

Valikolla on seuraavat alavalikot:

• <Yleistä>: Kaikkien valokanavien yleiset asetukset.
• <Valonsäätö>: Toiminnot, joilla säädetään vakiovalonsäätöä ja kalib-

roidaan valoanturilla varustetut valaisimet.
• <Kytkentäkanavat>: Kytkentäkanavien määritys.
• <DALI-kartoitus>: DALI-kanavien liittäminen valokanaviin.

Salasana
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13.1 Yleistä-alavalikko

Kuvakaappauksissa on yleiskatsaus asetuksista. 

13.1.1 Päivämäärän ja kellonajan asettaminen

Kellonajan pitää olla asetettu oikein, jos suunnistusvalon palamiselle halu-
taan määrittää alkamis- ja päättymisaika.
Kellonaika pitäisi asettaa kerran vuodessa.
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Akun ansiosta asetetut ajat säilyvät muistissa myös sähkökatkos-
ten aikana.

Päivämäärän ja kellonajan asettaminen: 
  Napauta kenttää, jossa lukee päivämäärä.

  Päivämäärän asetukset tulevat näkyviin. 
  Aseta kuluva päivämäärä ja vahvista se.

  Napauta kenttää, jossa lukee kellonaika.

  Kellonajan asetukset tulevat näkyviin.
  Aseta nykyinen kellonaika ja vahvista se.

  Light Control Box -yksikön päivämäärä ja kellonaika on asetettu. 

13.1.2 Radion kantomatkan säätäminen

Bluetooth-mallin Light Control Box -yksiköiden radion enimmäiskantomat-
ka on noin 10 metriä, jos radiosignaalin kantomatkalla ei ole esteitä. Tämä 
kantomatka voi olla liian pitkä: Jos esimerkiksi älypuhelin ja Light Control 
Box on yhdistetty toisiinsa ja älypuhelimen käyttäjä siirtyy laitteensa kanssa 
viereiseen huoneeseen, yhteys voi jäädä huomaamatta edelleen käyttöön. 
Tämä yhteys kuitenkin estää toisen laitteen ja Light Control Box -yksikön 
yhdistämisen.
Radion kantomatka -toiminnolla voidaan lyhentää kantomatkaa niin, että 
vain lähiympäristössä olevat henkilöt pystyvät käyttämään Light Control Box 
-yksikköä. Kantomatkaa voi lyhentää noin kahteen metriin saakka.
Radion kantomatkan lyhentämisen aikana ei saa oleskella liian lähellä Light 
Control Box -yksikköä. Jos radion kantomatkaa lyhennetään huomattavasti 
liikaa, uusi yhteys pitää muodostaa ja radion kantomatka korjata vielä tätä-
kin lyhyemmällä etäisyydellä.

Huomaa 
lähtöpiste
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Kantomatkan lyhennys ei kuitenkaan aina rajaa yhteyttä vain 
samaan huoneeseen Light Control Boxin kanssa: aivan huoneen 
yläpuolella olevassa huoneessa olijat saattavat voida muodostaa 
yhteyden Light Control Boxiin.

Radion kantomatkan säätäminen:
  Siirry sen Light Control Boxin kantama-alueelle, jonka radion kan-

tomatkaa haluat rajata. Siirry sitten noin metrin kauemmas Light 
Control Box -yksiköstä.

  Siirrä liukusäädintä portaittain vasemmalle. 

  Anna Light Control Boxille komentoja liukusäätimen jokaisen siirron 
jälkeen. Näin saat tarkistettua, onko yhteys Light Control Boxiin edel-
leen käytettävissä. 

  Jos yhteys katkeaa, siirry haluamallesi etäisyydelle ja tarkista, saako 
Light Control Boxin ja Bluetooth-laitteen yhdistettyä toisiinsa. Voit 
tässä tapauksessa siirtyä Laitteet-rekisteröintinäyttöön ja käyttää pai-
niketta < >.

  Jos yhteyttä ei muodostu, siirry vielä lähemmäs niin kauan, kunnes 
sovellut saa muodostettua yhteyden. 

  Kun yhteys Light Control Boxiin on jälleen muodostettu, pidennä ra-
dion kantomatkaa hieman siirtämällä liukusäädintä oikealle.

  Siirry taas haluamallesi etäisyydelle ja tarkista, saako Light Control 
Boxin ja Bluetooth-laitteen yhdistettyä toisiinsa. Jos näin ei ole, toista 
äskeisiä vaiheita, kunnes yhteys on saatu muodostettua halutulla 
etäisyydellä.

  Radion kantomatka on säädetty.

13.1.3 Automaattitilan asettaminen

Light Control Box -yksikköä on mahdollista käyttää täysautomaattisessa ja 
puoliautomaattisessa käyttötilassa.

Light Control Box -yksikön toiminta täysautomaattisessa käytössä:

Valaistus kytkeytyy automaattisesti päälle, kun

• ympäristön valoisuus on asetetun kirkkauden ohjearvon alapuolella 
ja

Täysau-
tomatiikka
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• ilmaisin tunnistaa läsnäolon.

Valaistus kytkeytyy automaattisesti pois päältä, kun

• ympäristössä on asetettua kirkkauden ohjearvoa valoisampaa
tai

• liikettä ei havaita
ja

viiveaika on kulunut loppuun. 

Light Control Box -yksikön toiminta puoliautomaattisessa käytössä:

Valaistus kytkeytyy päälle, kun

• ulkoista painiketta painetaan.

Valaistus kytkeytyy automaattisesti pois päältä, kun 

• ympäristössä on asetettua kirkkauden ohjearvoa valoisampaa
tai

• liikettä ei havaita
ja

• viiveaika on kulunut loppuun.

Täys- ja puoliautomaattisen käytön asettaminen: 
  Napauta valintakenttää, jossa lukee joko Täysautomatiikka tai Puoliau-

tomatiikka.

  Aseta haluamasi automatiikkatila ja vahvista valinta.

  Haluttu automaattitila on asetettu.

13.1.4 Viiveajan säätö

Viiveaika -toiminnolla määritetään, miten pitkään liitetyissä valaisimissa 
palaa valo viimeisen tunnistetun liikkeen jälkeen. Jokainen viiveajan sisällä 
tunnistettu liike saa viiveajan alkamaan uudelleen alusta.

• Vähimmäisviiveaika on yksi minuutti.
• Enimmäisviiveaika on 240 minuuttia.

Viiveaika on voimassa normaalikäytössä ja yliohjauskäytössä. Lisätietoa 
käyttötiloista on myös luvussa ”Yleiskatsaus käyttötiloista” sivu 35.

Puoliauto-
matiikka
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Viiveajan asettaminen: 
  Napauta Aika-valintakenttää.

  Aseta haluamasi aika ja vahvista se. 

  Viiveaika on asetettu. 

13.1.5 Poiskytkennän varoituksen asettaminen

Poiskytkennän varoitus ilmaisee, että asetuksissa määritetty viiveaika on 
kulunut loppuun. Poiskytkentävaroitustilassa valaistusta säädetään suunnis-
tusvalolle asetetun kirkkausarvon mukaan.
Jos poiskytkentävaroituksen aikana havaitaan liikettä, ilmaisin palaa viimek-
si käytössä olleeseen käyttötilaan. Tämä voi olla normaalikäyttö tai ylioh-
jauskäyttö.
Poiskytkentävaroitusajan keston asetusarvo voi olla 0–240 sekuntia.

Poiskytkennän varoitus on pois toiminnasta, jos ajaksi asetetaan 0 
sekuntia.

Esimerkki: Valaistusvoimakkuutta on himmennetty manuaalisesti ulkoisella 
painikkeella, minkä vuoksi Light Control Box on yliohjauskäytössä. Asetet-
tu viiveaika on kulunut loppuun. Nyt alkaa poiskytkentävaroitusaika, jonka 
kestoksi on asetettu 60 sekuntia. Valaistus toimii tänä aikana suunnistus-
valolle asetetulla kirkkaudella. Jos Light Control Box tunnistaa tänä aikana 
läsnäolon, se palaa yliohjauskäyttötilaan.

Poiskytkennän varoitusajan asettaminen:
  Napauta Aika-valintakenttää.

  Aseta haluamasi aika ja vahvista se. 

  Poiskytkennän varoitusaika on asetettu.
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13.1.6 Suunnistusvalon kirkkauden säätäminen

Suunnistusvalo mahdollistaa hillityn valaistuksen. Suunnistusvalon kirkkaut-
ta voidaan säätää liukusäätimellä 10–50 prosenttiin enimmäisvalaistusvoi-
makkuudesta. 
Suunnistusvalo syttyy vain, kun asetettu viiveaika ja mahdollisesti asetettu 
poiskytkennän varoitusaika ovat kuluneet loppuun. Suunnistusvalon kestok-
si voi määrittää myös arvon nolla.

Suunnistusvalon kirkkauden asettaminen:
  Siirrä liukusäädintä, kunnes haluttu prosenttiarvo on saavutettu.

  Kirkkauden ohjearvo on asetettu.

13.1.7 Suunnistusvalon jälkihehkun säätäminen

Suunnistusvalon palamisen kestoa kutsutaan jälkihehkuksi. Jälkihehkun voi 
säätää kahdella tavalla. 

• Keston voi syöttää minuutteina. Mahdolliset arvot: 0–240 minuuttia.
• Kestolle voi määrittää alkamis- ja päättymisajan. Ajan voi syöttää vain 

täysinä tunteina. 

Akun ansiosta asetetut ajat säilyvät muistissa myös sähkökatkos-
ten aikana.

Valikkokohdassa Jälkihehkun tila valitaan ajan asetustapa. Syöttökentät tule-
vat näkyviin, kun valinta on tehty.

Jälkihehkun asettaminen minuutteina:
  Napauta Jälkihehkun tila -valikkokohtaa.

Edellytykset 
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  Valintavalikko aukeaa.
  Valitse <Minuutit> ja vahvista valinta. 

  Napauta Jälkihehku:-valikkokohtaa.

  Asetusvalikko aukeaa.
  Aseta haluamasi kesto ja vahvista se.

  Jälkihehku on asetettu minuutteina.

Jälkihehkun alkamis- ja päättymisajan asettaminen:
  Napauta Jälkihehkun tila -valikkokohtaa.

  Valintavalikko aukeaa.
  Valitse <Kellonaika> ja vahvista valinta. 

  Napauta Alkamisaika-valikkokohtaa.

  Asetusvalikko aukeaa.
  Aseta haluamasi alkamisaika ja vahvista valinta.

  Napauta Päättymisaika-valikkokohtaa. 

  Asetusvalikko aukeaa.
  Aseta suunnistusvalolle haluamasi alkamis- ja päättymisaika ja vah-

vista valinta.

  Jälkihehkun alkamis- ja päättymisaika on asetettu.

Alkamis- ja päättymisajan asetus ei ole identtinen kellokytkinoh-
jauksen kanssa. Jos normaalikäytön viiveaika ja poiskytkennän 
varoitusaika kuluvat loppuun ennen suunnistusvalon syttymisen 
alkamisaikaa, Light Control Box siirtyy energiansäästötilaan sytyt-
tämättä valoja. Ajastettu suunnistusvalo ei tällöin syty.  
Jos haluat varmistaa, että suunnistusvalo palaa myös öisin, aseta 
alkamisajaksi kellonaika, jona valaistulla alueella vielä liikutaan. 
Viiveajan päätyttyä valaisin siirtyy näin suunnistusvalokäyttöön.

13.1.8 SmartDriver -yksikön tehdasasetusten palauttaminen

Tehdasasetukset-toiminnolla saa palautettua Light Control Boxin toimi-
tushetkellä voimassa olleet tehdasasetukset. Tehdasohjelman asetuksista 
kerrotaan kohdassa 4.6.

Ero ajas-
timella 
ohjaukseen
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Tehdasasetusten palauttaminen:
  Napauta painiketta <Palauttaminen> ja vastaa vahvistuskysymykseen 

<Kyllä>.

  Valaistus sammuu ja Light Control Box alkaa toimia tehdasasetus-
ten mukaisesti.

13.2 Valonsäätö-alavalikko

Valonsäätö-alavalikossa määritetään vakiovalonsäädön asetukset. Asetusta-
pa vaihtelee sen mukaan, onko liitetyissä valaisimissa valoanturi vai ei. 

Määritä asetukset valoanturien kautta -alavalikko on tarkoitettu Light Cont-
rol Box -yksiköille, joihin on liitetty valoantureilla varustettuja valaisimia. 
Valikossa kalibroidaan valoanturit ja säädetään sen jälkeen valaistusvoimak-
kuuden ohjearvo.

Manuaalinen asetus -alavalikkoa voidaan käyttää silloin, kun liitettynä on 
valoanturilla varustettuja ja valoanturittomia valaisimia. Asetustavoista ja 
niiden eroista kerrotaan tarkemmin seuraavissa luvuissa. Ensin perehdytään 
vakiovalonsäädön toiminnan taustatietoihin.

13.2.1 Vakiovalonsäätö, valaistusvoimakkuuden ohjearvo ja valomittaus

Vakiovalonsäätö määrittää valaistusvoimakkuuden ohjearvon perusteella, 
lisääkö se valaistusvoimakkuutta esimerkiksi päivänvalossa ja tunnistetun 
läsnäolon seurauksena silloin, kun päivänvalon voimakkuus on valaistus-
voimakkuuden ohjearvoa pienempi. Se voi myös sammuttaa valaistuksen, 
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kun päivänvalo on kirkkaampi kuin valaistusvoimakkuuden ohjearvo. Kunkin 
kanavan valaistuksen ohjearvoksi on asetettu tehtaalla 500 luksia. Sitä voi 
muuttaa alavalikoissa Määritä asetukset valoantureiden kautta ja Manuaali-
nen asetus.

Valaistusvoimakkuuden ohjearvon lisäksi vakiovalonsäätö tarvitsee todellisen 
valoarvon, jotta se voi verrata näitä arvoja toisiinsa. Liitettynä olevat laitteet 
määräävät, miten Light Control Box saa nykyisen valoarvon. 

• Liitetyt valaisimet, joissa ei ole valoanturia: Liitettynä oleva DALI-ilmai-
sin välittää valoarvon Light Control Box -yksikköön.

• Sisäänrakennetulla valoanturilla varustetut valaisimet ilmoittavat valo-
arvon Light Control Box -yksikölle, joka huolehtii vakiovalonsäädöstä. 
Valoanturin voi kalibroida.

Jos kanavalla ei ole anturia, koska kanavaan kuuluu vain yksi 
anturiton valaisin, tämän kanavan arvoksi tulee DALI-läsnäoloil-
maisimen arvo.

Valaistusvoimakkuuden oletusarvot ovat voimassa aina yhdellä kanavalla. 
Vakiovalonsäätö voi säädellä yhden kanavan eri valaisimia eri tavoin, jos va-
laisimissa on valoanturi. Jos kanavaan kuuluu vain valaisimia, joissa ei ole 
valoanturia, valaisimiin säädetään sama kirkkausarvo.

13.2.2 Asetusten määritys valoantureiden kautta
Edellytykset:

• Valomittari
• Valoanturilla varustetut valaisimet on liitetty

Asetuksessa on kaksi vaihetta: Ensin kalibroidaan valoanturit. Tämän 
jälkeen kunkin valokanavan valaistusvoimakkuuden ohjearvo määritetään 
lukseina.

Kalibrointiin käytetään valomittaria. Valomittarilla mitatut arvot lähetetään 
Light Control Box -yksikköön sovelluksen kautta. Light Control Box vertaa 
anturin asennuspaikan valoarvoja valomittarin sijainnin valoarvoihin ja 

Kanavat ja  
yksittäisten 
valaisinten 
säätely   
 

Valomittari
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määrittää niiden perusteella muuntokertoimen. Kalibroinnin ansiosta Light 
Control Box pystyy laskemaan tarkasti, miten suuri valaistusvoimakkuus 
tarvitaan ylläpitämään valaistusvoimakkuuden ohjearvo vakiona tietyssä 
paikassa. 

Työtasoista, seinistä ja lattioista heijastuva valo vaikuttaa valoan-
turin toimintaan. Tietyllä korkeudella olevaa pintaa ei voi valaista 
jatkuvasti ilman kalibrointia.

80 cm

450 Lux

Jos valokanavaan lisätään DALI-rasterivalaisimia, valoanturilla 
varustettu valaisin kannattaa sijoittaa tilan pimeimpään kohtaan. 
Vain tällä tavoin voidaan varmistaa, että valoa riittää myös pi-
meimmille alueille. 

Kalibrointi suoritetaan jokaiselle valokanavalle erikseen. Sen aikana vain 
kalibroitava valokanava on aktiivinen.

Valoanturien kalibrointi:
  Käynnistä kalibrointi napauttamalla Määritä asetukset valoantureiden 

kautta -kohdan alapuolella olevaa <Määritä asetukset nyt> -painiket-
ta.

  Näkyviin tulee kalibrointivalikko:

Kalibroinninetu
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  Valitse valintakentässä kanava, jonka valoanturit kalibroidaan. Vahvis-

ta valinta. 

  Valitse <Start>.

  Mittaa nykyinen valoarvo valomittarilla haluamastasi paikasta, esim. 
kirjoituspöydältä. Arvo voi olla esimerkiksi 600 luksia.

  Syötä valoarvo arvolle 1 varattuun kenttään ja vahvista syöttö. 

  Light Control Box vastaanottaa arvon ja himmentää valaistusta sen 
mukaisesti seuraavaa mittausta varten.

  Mittaa valoarvo uudelleen valomittarilla. Arvo on nyt pienempi kuin 
ensimmäisessä mittauksessa, esimerkiksi 550 luksia.

  Syötä tämä valoarvo arvolle 2 varattuun kenttään ja vahvista syöttö.

  Light Control Box vastaanottaa arvon ja himmentää valaistusta sen 
mukaisesti seuraavaa mittausta varten.

  Mittaa nykyinen valoarvo uudelleen valomittarilla. Arvo voi olla esi-
merkiksi 450 luksia.

  Syötä tämä valoarvo arvolle 3 varattuun kenttään ja vahvista syöttö.

  Valitun kanavan kalibrointi on päättynyt. Light Control Box sam-
muttaa valot hetkeksi.

  Poistu kalibrointivalikosta vahvistamalla kalibroinnin onnistumisesta 
kertova ilmoitus. Voit myös lopuksi asettaa tämän kanavan valaistus-
voimakkuuden ohjearvon. 

Mittaus 1

Mittaus 2

Mittaus 3
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Valaistusvoimakkuuden ohjearvon asettaminen lukseina:

  Siirrä liukusäädintä, kunnes numerokentässä näkyy haluttu valoarvo 
lukseina.

  Tallenna asetus napauttamalla <Tallenna>-painiketta. 

  Valaistusvoimakkuuden ohjearvo on asetettu. 
Toista kalibrointi- ja asetusvaiheet lopuille kanaville.

13.2.3 Manuaalinen asetus
Edellytykset:

• Ympäristössä on asetusajankohtana haluttua kirkkautta hämärämpää.

Kaikkien valaisinten asetukset voi määrittää manuaalisesti riippumatta siitä, 
onko niissä valoanturi vai ei. Jos Light Control Box -yksikköön on liitetty 
valoantureilla varustettuja valaisimia, ESYLUX suosittelee kalibrointia ennen 
asetusten määritystä. 

Manuaalisessa asetuksessa valaistusvoimakkuuden ohjearvo asetetaan 
säätämällä haluttu valaistusvoimakkuus liukusäätimellä. Asetettu kirkkaus 
tallennetaan valaistusvoimakkuuden ohjearvoksi. Manuaalisessa asetuk-
sessa ei syötetä lux-arvoa. Asetetun kirkkauden tarkistukseen voi kuitenkin 
käyttää valomittaria.
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Valaistusvoimakkuuden ohjearvon asettaminen:

  Käynnistä valaistusvoimakkuuden ohjearvon asetus sovelluksessa na-
pauttamalla Manuaalinen asetus -kohdan alla olevaa <Määritä asetuk-
set nyt> -painiketta.

  Näkyviin tulee asetusvalikko:

  Siirry kanavaan 1 kuuluvilla valaisimilla valaistavan tilan alueelle.

  Siirrä ylempää liukusäädintä, kunnes kirkkaus on sopiva. Jos olet 
epävarma siitä, onko asetettu kirkkaus liian pieni, voit tarkistaa sen 
valomittarilla.

  Siirry kanavaan 2 kuuluvilla valaisimilla valaistavan tilan alueelle. 

  Siirrä alempaa liukusäädintä, kunnes kirkkaus on sopiva. Jos olet 
epävarma siitä, onko asetettu kirkkaus liian pieni, voit tarkistaa sen 
valomittarilla. 

  Valitse <Tallenna>.
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  Valot sammuvat hetkeksi sen jälkeen, kun valaistusvoimakkuuden 
ohjearvo on vastaanotettu.  
Valaistusvoimakkuuden ohjearvot on tallennettu.

Manuaalinen asetus -toiminnolla on rajoituksensa, jos kanavaan on 
liitetty valaisimia, joissa ei ole valoantureita. Liukusäätimellä on 
mahdollista asettaa jokaiselle kanavalle oletusarvoiksi eri kirkkau-
det ja tallentaa ne. Valaisimet valaisevat kuitenkin samalla kirk-
kaudella.  
Tämä johtuu siitä, että valoanturittomien valaisinten kirkkausmit-
tauksen voi tehdä vain DALI-ilmaisimella. Näin ollen mitattuja 
kirkkausarvoja on vain yksi, ja vakiovalonsäätö käyttää sitä kaik-
kien kanavien säätämiseen.

13.3 Kytkentäkanavat-alavalikko

Kytkentäkanavat ohjaavat DALI-kytkinlaitteita, jotka on liitetty Light Control 
Box -yksikön DALI-liitäntöihin C1 ja C2 . DALI-kytkinlaitteisiin on mahdol-
lista liittää DALI-yhteensopimattomia laitteita. Kytkentäkanavan kautta voi 
esimerkiksi sytyttää taulun DALI-yhteensopimattoman valaistuksen luokka-
huoneessa. Light Control Box -yksiköiden asetukset määritetään tehtaalla 
niin, että ne lähettävät komentoja liitettynä oleville DALI-kytkimille kytken-
täkanavan kautta. Näitä ja monia muita asetuksia voi muuttaa Asetukset-va-
likon Kytkentäkanavat-alavalikossa.

Kytkentäkanavien tilapäisestä käyttöönotosta ja käytöstä poistami-
sesta on lisätietoa luvussa ”11.4 Kytkentäkanavien käyttöönotto / 
käytöstä poistaminen” sivulla 82.

Asetusmahdollisuudet ovat samanlaiset kummallekin kytkentäkanavalle. 
Seuraavat asetukset ovat määritettävissä:

Valoanturitto-
mien valais-
inten rajoitus
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13.3.1 Kytkentäkanava aktiivinen 
 Käytössä. Light Control Box lähettää ohjauskomentoja. 

 Pois käytöstä. Light Control Box ei lähetä ohjauskomentoja. 

Kytkentäkanavan käyttöönotto ja käytöstä poistaminen: 
  Siirrä kytkin oikealle tai vasemmalle. 

  Kytkentäkanava on käytössä tai pois käytöstä.

13.3.2 Kytkentäkanavan käyttötila 
Voin valita jonkin seuraavista käyttötiloista:
Täysautomatiikka: Kun tämä toiminto on valittuna, DALI-kytkin kytkee liite-
tyn laitteen käyttöön, kun läsnäolo tunnistetaan. Toiminto on mahdollista 
ottaa käyttöön myös silloin, kun Light Control Box toimii puoliautomaatti-
sessa tilassa.
Puoliautomatiikka: Kun tämä toiminto on valittuna, DALI-kytkin on kytkettä-
vä toimintaan manuaalisesti, jos normaali- tai yliohjauskäytön viiveaika on 
kulunut loppuun.
Pulssikäyttö: Kun tämä toiminto on valittuna, DALI-kytkin kytkee porrasva-
laistusautomaatit, sysäysreleet tai muut laitteet toimintaan pulssin avulla. 
Pulssi toistuu säännöllisesti niin pitkään kuin liikettä havaitaan.

Käyttötilan asettaminen:
  Aktivoi valintakenttä napauttamalla sitä. 

  Valitse näkyviin tulevasta valintakentästä haluamasi käyttötila ja vah-
vista valinta.

  Haluttu käyttötila on nyt asetettu.

13.3.3 Kytkentäkanavan viiveaika 
Tällä toiminnolla määritetään, miten pitkään DALI-kytkimet pitävät niihin 
liitetyt laitteet toiminnassa viimeisen tunnistetun liikkeen jälkeen. Kestoksi 
voidaan määrittää 1–240 minuuttia.

Kytkentäkanavan viiveajan asettaminen:
  Aktivoi nykyisen viiveajan kenttä napauttamalla sitä. 

  Valitse näkyviin tulevasta valintakentästä haluamasi aika ja vahvista 
valinta.

  Viiveaika on asetettu.
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13.4 Alavalikko DALI-kartoitus

Light Control Box -yksikön kaksi DALI-liitäntää C1 ja C2 on kohdistettu 
valokanaviin numerojärjestyksessä. Esimerkiksi valokanavaa C2 vastaa DA-
LI-liitäntä C2.
Tätä kohdistusta voi muuttaa DALI-kartoituksen alavalikossa. Molemmat 
DALI-liitännät voi kohdistaa yhteen valokanavaan.

DALI-liitännän kohdistaminen toiseen valokanavaan:
  Aktivoi toiseen valokanavaan yhdistettävän DALI-kanavan valokanava-

kenttä napauttamalla sitä.

  Valitse näkyviin tulevasta valintakentästä haluamasi valokanava ja 
vahvista valinta.

  Valokanava on yhdistetty DALI-kanavaan.



Asetukset 230 V -painikkeella
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14 Asetukset 230 V -painikkeella 
Painikkeen painallus välitetään DALI-väylän kautta muihin Light Control 
Box -yksiköihin. Painallus välitetään kuitenkin vain kyseiselle valaisinryh-
mälle (katso Sivu 31) eikä ELC-väylällä muille valaisinryhmille.
Yksi poikkeus on olemassa: valaistustilakomennot välitetään myös ELC-väy-
län kautta.

14.1 Painike S1 
Painikkeella S1 sytytetään ja sammutetaan valaistus tai himmennetään 
sitä. 

14.1.1 Valaistuksen sytyttäminen/sammuttaminen

Valaistuksen sytyttäminen tai sammuttaminen:

Edellytykset:

• Tilassa on asetettua kirkkauden oletusarvoa hämärämpää.
  Paina S1-painiketta.

  Valaistus syttyy tai sammuu edeltävän tilan mukaan.

Light Control Box siirtyy painikkeen painamisen jälkeen normaa-
likäyttöön. Jos tilassa on kirkkauden oletusarvoa kirkkaampaa, 
valaisin sammuu painikkeen painamisen jälkeen.

14.1.2 Valaistuksen himmennys

Valaistuksen himmentäminen yhteen suuntaan:

Edellytykset:

• Valaistus on kytketty.
  Paina S1-painiketta ja pidä sitä painettuna.

  Valaistusta himmennetään.

Himmennys päättyy heti, kun vapautat painikkeen.

Light Control Box siirtyy himmennysvaiheen myötä yliohjauskäyt-
töön, eli asetus ei tallennu pitkäkestoisesti.

Valaistuksen himmentäminen toiseen suuntaan:

Edellytykset:

• Valaistus on kytketty.
  Paina S1-painiketta ja pidä sitä painettuna.
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  Himmennysvaihe käynnistyy esimerkiksi kirkkauden lisäämisellä.
  Vapauta S1-painike hetkeksi, paina sitä uudelleen ja pidä sitä painet-

tuna. 

  Himmennyksen suunta vaihtuu eli esimerkiksi kirkkaus vähenee.

14.2 Painike S2 Valaistustilan haku
Painikkeella S2 voidaan hakea jokin neljästä tallennetusta valaistustilasta. 
Käyttöön tuleva valaistustila määräytyy sen mukaan, miten monta kertaa 
painiketta painetaan 10 sekunnin aikana. Painikkeen painallusten luku-
määrä vastaa valaistustilan numeroa. Valaistustilakomennot välitetään 
ELC-väylän kautta (katso Sivu 31) kaikille valaistusryhmille.

Jos S2-painiketta painetaan 10 sekunnin aikana yli neljä kertaa, 
valaistustilojen laskenta alkaa alusta. Näin ollen valaistustila 1 
valitaan, jos painiketta painetaan kerran tai viisi kertaa 10 sekun-
nin aikana.  
Aiemmat painikkeen painallukset ohitetaan ja laskenta alkaa alus-
ta, kun 10 sekuntia on kulunut.

15 Asetukset DALI-painikkeella
Kaikkia Light Control Box -yksiköitä voidaan ohjata ulkoisella DALI-painik-
keella. DALI-painike on ulkoinen moduuli, joka lähettää vakiomuotoisia 
16-bittisiä komentoja (IEC 62386-102:2009).
DALI-painiketta käytetään esimerkiksi valaistuksen kytkemiseen ja himmen-
tämiseen. Valaistustilojen DALI-moduulilla voidaan myös hakea valaistus-
tiloja. Käytettävissä olevat DALI-komennot luetellaan luvussa 15.1 sivulla 
104.

Esyluxin Push Button 8x DALI -painikkeen (tuotenumero EC10430923) 
säädöt on määritetty sopiviksi tehtaalla. Näin ollen voit lähettää seuraavat 
komennot ilman ylimääräistä valaistustilojen moduulia:

• Valaistus päälle/pois
• Kirkkauden himmennys
• Valaistustilojen 1–4 käyttöönotto
• Vakiovalonsäätö päälle

DALI-painikkeen komennot välitetään DALI- ja ELC-väylän kautta kaikille 
valaisimille.
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15.1 DALI-komentojen luettelo

DALI-komennot (16-bit-
tiset)

Osoite Kuvaus

UP Lähetys
Kaikkien valokanavien kirkkaus 
lisääntyy. Ei komentoa DALI-kyt-
kimille.

UP Ryhmä 0
Kanavan 1 kirkkaus lisääntyy. Ei 
komentoa muille valokanaville 
eikä DALI-kytkimille.

UP Ryhmä 1
Kanavan 2 kirkkaus lisääntyy. Ei 
komentoa muille valokanaville 
eikä DALI-kytkimille.

UP Ryhmä 2
Kanavan 3 kirkkaus lisääntyy. Ei 
komentoa muille valokanaville 
eikä DALI-kytkimille.

UP Ryhmä 3
Kanavan 4 kirkkaus lisääntyy. Ei 
komentoa muille valokanaville 
eikä DALI-kytkimille.

DOWN Lähetys
Kaikkien valokanavien valaistus 
himmentyy. Ei komentoa DA-
LI-kytkimille.

DOWN Ryhmä 0
Kanavan 1 valaistus himmentyy. 
Ei komentoa muille valokanaville 
eikä DALI-kytkimille.

DOWN Ryhmä 1
Kanavan 2 valaistus himmentyy. 
Ei komentoa muille valokanaville 
eikä DALI-kytkimille.

DOWN Ryhmä 2
Kanavan 3 valaistus himmentyy. 
Ei komentoa muille valokanaville 
eikä DALI-kytkimille.

DOWN Ryhmä 3
Kanavan 4 valaistus himmentyy. 
Ei komentoa muille valokanaville 
eikä DALI-kytkimille.

OFF Lähetys
Kaikki valokanavat ja DALI-kytki-
met kytketään pois käytöstä.

OFF Ryhmä 0
Kanava 1 kytkeytyy pois käytöstä. 
Ei komentoa muille valokanaville 
eikä DALI-kytkimille.

OFF Ryhmä 1
Kanava 2 kytkeytyy pois käytöstä. 
Ei komentoa muille valokanaville 
eikä DALI-kytkimille.
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DALI-komennot (16-bit-
tiset)

Osoite Kuvaus

OFF Ryhmä 2
Kanava 3 kytkeytyy pois käytöstä. 
Ei komentoa muille valokanaville 
eikä DALI-kytkimille.

OFF Ryhmä 3
Kanava 4 kytkeytyy pois käytöstä. 
Ei komentoa muille valokanaville 
eikä DALI-kytkimille.

OFF Ryhmä 4

Täysautomaattinen DALI-kytkin 
kytkeytyy pois toiminnasta. Ei ko-
mentoa muille valokanaville eikä 
puoliautomaattisille DALI-kytki-
mille. 

OFF Ryhmä 5

Puoliautomaattinen DALI-kytkin 
kytkeytyy pois toiminnasta. Ei 
komentoa muille valokanaville 
eikä täysautomaattisille DALI-kyt-
kimille.

RECALL MAX LEVEL Lähetys
Kaikki valokanavat ja DALI-kytki-
met kytketään käyttöön.

RECALL MAX LEVEL Ryhmä 0
Kanava 1 kytkeytyy pois käytöstä. 
Ei komentoa muille valokanaville 
eikä DALI-kytkimille.

RECALL MAX LEVEL Ryhmä 1
Kanava 2 kytkeytyy pois käytöstä. 
Ei komentoa muille valokanaville 
eikä DALI-kytkimille.

RECALL MAX LEVEL Ryhmä 2
Kanava 3 kytkeytyy pois käytöstä. 
Ei komentoa muille valokanaville 
eikä DALI-kytkimille.

RECALL MAX LEVEL Ryhmä 3
Kanava 4 kytkeytyy pois käytöstä. 
Ei komentoa muille valokanaville 
eikä DALI-kytkimille.

RECALL MAX LEVEL Ryhmä 4

Täysautomaattinen DALI-kytkin 
kytkeytyy toimintaan. Ei komen-
toa muille valokanaville eikä puo-
liautomaattisille DALI-kytkimille.

RECALL MAX LEVEL Ryhmä 5

Puoliautomaattinen DALI-kytkin 
kytkeytyy toimintaan. Ei komen-
toa muille valokanaville eikä täy-
sautomaattisille DALI-kytkimille.

Vain valaistustilojen DALI-kytkinmoduulit: 
GO TO SCENE 0 / 
Command 16

Lähetys Valaistustilan 1 käyttöönotto
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DALI-komennot (16-bit-
tiset)

Osoite Kuvaus

GO TO SCENE 1 / 
Command 17

Lähetys Valaistustilan 2 käyttöönotto

GO TO SCENE 2 / 
Command 18

Lähetys Valaistustilan 3 käyttöönotto

GO TO SCENE 3 / 
Command 19

Lähetys Valaistustilan 4 käyttöönotto

16 Huolto
Light Control Box -yksikössä ei ole huoltoa vaativia osia. Liikeilmaisinta ei 
saa purkaa, vaan se on tarvittaessa vaihdettava kokonaan uuteen laittee-
seen.

16.1 Puhdistus

HUOMIO!

Vääränlaiset puhdistusaineet vaurioittavat laitetta.
  Käytä kuivaa tai vedellä kostutettua nukkaamatonta liinaa.

16.2 Häiriöiden poistaminen

Häiriö Syy/korjaustoimenpide 

Valaistus on pois 
päältä.

• Ympäristön valoisuus on asetetun hämärä-
kytkimen arvon yläpuolella.

• Valaistus on kytketty pois käytöstä manuaa-
lisesti.

• Viiveaika on asetettu liian lyhyeksi.

Valaistus kytkeytyy 
pois käytöstä pime-
ällä, vaikka tilassa 
ollaan läsnä.

• Ympäristön valoisuus on asetetun hämärä-
kytkimen arvon yläpuolella. 

• Valaistus on kytketty pois käytöstä manuaa-
lisesti.
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Häiriö Syy/korjaustoimenpide 

Valaistus ei kytkeydy 
pois käytöstä tai va-
laistus kytkeytyy käyt-
töön, vaikka ketään ei 
ole läsnä.

• Viiveaika ei ole vielä kulunut kokonaan.
• Eläin on aiheuttanut virhetoiminnon.
• Tunnistusalueella on liikkuvia esineitä, 

kuten avoimen ikkunan edessä heiluvat 
verhot.

• Tunnistusalueella on lämminilmavirtauksia 
aiheuttavia häiriölähteitä, kuten lämmitys-
laite tai tuuletin.

Ilmaisin ei reagoi. • Virransyöttö puuttuu; tarkista verkkojännite.

Säädetty kirkkaus 
ei täsmää asetetun va-
laistusvoimakkuuden 
oletusarvon kanssa.

• Ilmaisimet tai valoanturit saavat liikaa tai 
liian vähän heijastunutta valoa sisustuk-
sen vuoksi (tilassa on esimerkiksi tumma 
matto). 

• Korjaustoimenpide: 
A. Jos käytät valoantureilla varustettuja 
valaisimia, kalibroi valoanturit. Voit käyttää 
siihen kaukosäädintä (katso luku ”Kalib-
rointi (Calibration)” sivu 51) tai sovellusta 
(katso luku ”Asetusten määritys valoanturei-
den kautta” sivu 94). 
B. Jos DALI-ilmaisin mittaa valoisuuden:  
1. Mittaa kirkkaus valomittarilla valaisimen 
alueelta.  
2. Vertaa arvoa asetettuun valaistusvoimak-
kuuden ohjearvoon. 
3. Säädä ilmaisimen herkkyyttä kaukosääti-
men toiminnolla Detector Light Factor (luku 
8.15). Jos esimerkiksi säädetty kirkkaus on 
liian pieni, valaistusvoimakkuuden kerrointa 
on pienennettävä.
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17 Tekniset tiedot
Käyttöjännite 230 V ~/50 Hz

Mittausteho
SmartDriver x4

SmartDriver x8

SmartDriver x12

SmartDriver x16

10–130 W (130 W, kun kytkettynä on 4 valaisin-
ta)
20–240 W (240 W, kun kytkettynä on 8 valaisin-
ta)
30–360 W (360 W, kun kytkettynä on 12 valai-
sinta)
40–480 W (480 W, kun kytkettynä on 16 valai-
sinta)

Kulutus valmiustilassa <4 W 

Sallittu ympäristöläm-
pötila 0 °C ... +40 °C

Mitat n.
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

Asennustapa Kattoasennus, seinäasennus

Liitin 2,5 mm2 /1,5 mm2

Liitännät
ESYLUX Light Control, DALI.  
Vain mallit: SmartDriver ... KNX:  
ESYLUX Light Control, DALI, KNX

Käyttöliittymät
Kaikki mallit: Infrapuna, painikkeen liitäntä 
Mallit: SmartDriver ... BT:  
Infrapuna, liitäntä painikkeelle, Bluetooth

Liitäntä läsnäoloilmai-
sinta varten DALI

Kotelon materiaali Sinkitty teräs, jauhepinnoitus

Paino 
ELC SmartDriver x4
ELC SmartDriver x8
ELC SmartDriver x12
ELC SmartDriver x16

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

Kotelointiluokka IP 20              

Suojausluokka I

Liitettäväksi soveltuvat 
valaisimet: Värilämpö-
tila

3 000 K, 4 000 K
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Energiatehokkuusluokka A++ - A

Vaatimustenmukaisuus CE, RoHS, WEEE

Oikeus teknisiin ja optisiin muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta pidäte-
tään.  
Teho voi poiketa +/-10 %.

18 Hävittäminen
Käytettyjen laitteiden omistajilla on lakisääteinen velvollisuus hävittää lait-
teensa asianmukaisesti. Tietoja saat kaupunkisi tai kuntasi virastosta.

19 EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vakuutamme, että kohdassa 1.4 luetellut laitteet, niiden valmistustapa ja 
suunnittelu sekä markkinoille tuomamme mallit ovat sellaisten perustavan-
laatuisten turvallisuus- ja terveysvaatimusten mukaisia, jotka on määritetty 
tuotteita koskevissa Euroopan yhteisön määräyksissä. Tämä vakuutus ei ole 
voimassa, jos laitteeseen tehdään epätarkoituksenmukaisia muutoksia.
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