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1 Information om dokumentet

1.1 Inledning
Denna bruksanvisning innehåller utförlig information om funktioner hos, 
idrifttagning och montering av den beskrivna enheten.
Den	senaste	versionen	av	dokumentet	finns	online	på	www.esylux.com	och	
kan skrivas ut i A4-format.

Om du läser dokumentet på en bildskärm kan du använda följande funktioner:

• Länkad innehållsförteckning: Ett musklick på en avsnittsrubrik öppnar 
tillhörande avsnitt.

• Lista över bokmärken: Alla avsnitt går att öppna via bokmärkeslistan. 
Du öppnar normalt bokmärkeslistan i PDF-programvaran via symbolen 

.
• Länkade hänvisningar: Du kan gå till det angivna stället genom att 

klicka på hänvisningen. I många PDF-program framhävs sådana län-
kar när muspekaren förs över den, eller också förändras muspekarens 
utseende. Exempelvis så här:  .

Läs igenom bruksanvisningen noggrant och följ alla säkerhetsanvisningar 
och varningstexter.

1.2 Indikeringar i texten
För att underlätta läsbarheten av bruksanvisningen visas informationen med 
olika markeringar. Markeringarna har följande betydelser:
<  >  anger fjärrkontrollens menyalternativ
Grå markerar en funktion
	 markerar enskilda åtgärdsuppmaningar
	 markerar följder av en handling samt resultat

markerar viktig och praktisk extrainformation

 Anger hög elektrisk spänning

1.3 Tillverkarens adress
ESYLUX GmbH 
An der Strusbek 40 
22926 Ahrensburg, Tyskland
Internet:	www.esylux.com 
E-post: info@esylux.com

Navigering på 
bildskärmen 
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1.4 Produktidentifiering
Denna bruksanvisning gäller för följande produkter:

E-nr Artikelbeteckning

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

Artikelbeteckningen innehåller viktig information om produkten:

Element i artikelbeteckningen Betydelse

ELC SmartDriver Serienamn för ESYLUX Light Control 
SmartDriver

x4/x8/x12/x16 Antalet armaturer som kan anslutas via RJ-45

BT Användning via Bluetooth och app

KNX KNX-anslutning

1.5 Bruksanvisningens uppbyggnad
I kapitlen 2–4 hittar du tekniska data och all information som låter dig 
montera och använda Esylux ELC SmartDriver på ett korrekt och säkert sätt. 
I den här bruksanvisningen kallas SmartDriver även för Light Control Box.

I	kapitel	3.2	hittar	du	en	informationsöversikt,	i	kapitel	5	finns	drifttill-
stånden. Om du känner till ordningsföljden för drifttillstånden underlättas 
konfigureringen	av	apparaten.

Varje enskild Light Control-kan styras via fjärrkontroll och knappsats. Fjärr-
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kontrollen låter dig genomföra inställningarna på ett avsevärt bekvämare 
sätt; många inställningar kan dessutom endast göras via fjärrkontrollen. Du 
måste ansluta en ESYLUX DALI-närvarodetektor till Light Control-boxen för 
att den ska kunna ta emot fjärrkontrollens signaler (se kapitel 4.3.3).

I kapitlen 6 till 8 följer bruksanvisningen fjärrkontrollsmenyn. Fjärrkontrol-
len grupperar sina funktioner efter huruvida dessa berör den direkta styr-
ningen	eller	konfigureringen	av	Light	Control-boxen:

• Direkt	styrning:	Relevanta	funktioner	finns	i	fjärrkontrollens	underme-
ny <Funktioner>.  
Direkt styrning avser anpassning efter mindre frekvent förekommande 
situationer, för vilka grundinställningarna inte är optimala. Sådana 
ändringar i det programmerade förloppet, exempelvis ändringar i ljus-
styrka, är tillfälliga. De sparas inte.

• Konfiguration:	Grundinställningar	som	passar	för	de	flesta	situationer	
skapas (med få undantag) i fjärrkontrollsmenyn <Programmering>.

Light Control-boxen med trådlös Bluetooth-modul ger en ytterligare och 
extra komfortabel användningsmöjlighet: Användare med Bluetooth-kom-
patibla enheter som smartphones eller surfplattor kan styra sin Light Con-
trol-box med gratisappen ESYLUX LIGHT CONTROL. Användningen via app 
förklaras i kapitel 9.

1.6 Varningsanvisningar
Varningsanvisningarna anges i början av varje kapitel, i de fall en farositua-
tion föreligger.
Signalorden före har följande betydelser:

VARNING!

Detta signalord indikerar en fara med hög riskgrad. Att ignorera dessa varningar 
leder till dödsfall eller allvarliga personskador.

VARNING!

Detta signalord indikerar en fara med medelhög riskgrad. Att ignorera dessa 
varningar kan leda till dödsfall eller allvarliga personskador.

VAR FÖRSIKTIG!

Detta signalord indikerar en fara med låg riskgrad.  Att ignorera dessa varningar 
kan leda till en lindrig eller måttlig personskada.

OBS!

Det här signalordet varnar för situationer som kan leda till skada på egendom 
om det ignoreras.

DALI-närvarode-
tektor krävs

Fjärrkontroll

Använda appen
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2 Grundläggande säkerhetsinformation

2.1 Ändamålsenlig användning
ESYLUX Light Control-boxen får bara användas i följande syften:

• Montering inomhus som styrenhet för den infällda ESYLUX-innertak-
smonteringen CELINE Satellite med färgtemperatur 3000 K/4000 K 
samt NOVA Slave med färgtemperatur 3000 K/4000 K.

• Varje enskild Light Control-box kan styra och strömförsörja armatu-
rer som är anslutna med RJ-45. Antalet armaturer som kan anslutas 
beror på modellen.

• Light Control-boxar lämpar sig väl för elnätsförlängning. Nätanslut-
ningsklämmans maximala totalström uppgår till 10 A.

2.2 Ansvar och skador
Ändringar,	modifieringar	eller	lackeringar	får	inte	utföras	eftersom	detta	
leder till att alla garantier ogiltigförklaras.
Vid felaktig användning tar tillverkaren i princip inget ansvar för situationer 
som resulterar i skador på personer eller egendom.
Kontrollera om enheten är skadad vid uppackning. Om den är skadad ska 
den lämnas tillbaka till inköpsstället.

2.3 Säkerhetsföreskrifter
Montering och idrifttagning av elektriska enheter till 230 V-spänning får 
endast utföras av elinstallatörer och behöriga elektriker under iakttagande 
av nationella föreskrifter.

VARNING!

Livsfara, risk för elektrisk stöt!
  Följ alltid de 5 säkerhetsreglerna:

1. Koppla från 
2. Säkra mot återinkoppling
3. Fastställ att den är spänningsfri 
4. Jordning och kortslutning 
5. Täck för eller gränsa av intilliggande spänningsförande delar. 

OBS!

Funktionsfel på DALI-enheter om anslutningarna kastas om!
  Notera	DALI-specifikationerna	(IEC	62386).	 
Använd	en	kabel	(medföljer	ej)	som	uppfyller	DALI-specifikationerna	
(IEC 62386) för samtliga DALI-anslutningar.

Fackpersonal!
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3 Produktbeskrivning

3.1 Utrustning
ESYLUX Light Control-boxen är utformad för inomhusbruk som styrenhet 
för ESYLUX-innertaksmonteringen CELINE Satellite och NOVA Slave med 
färgtemperaturen 3000 K och 4000 K.

Varje enskild Light Control-box har en DALI-anslutning, RJ-45-anslutningar 
samt RJ-11-anslutningar.

Light	Control-boxen	finns	med	följande	extrautrustning:	
• Bluetooth-gränssnitt
• KNX-modul

Light	Control-boxens	artikelnummer	finns	i	kapitel	”Produktidentifiering”	
sida 7.

Följande enheter kan anslutas till RJ-45- och DALI-gränssnitten:

• RJ-45: CELINE Satellite-armaturer och NOVA Slave-armaturer. Ström-
försörjning till och styrning av armaturerna sker via ESYLUX Light 
Control-boxen

• DALI: ytterligare Light Control-boxar, DALI-närvarodetektorer, DALI 
-omkopplare, ESYLUX CELINE DALI-armaturer samt NOVA DALI-ar-
maturer

• RJ-11: De här anslutningarna kopplar samman belysningsgrupper via 
ELC-buss (se kapitel 4.4 på sidan 30)

Mer	information	om	anslutningsmöjligheterna	finns	med	början	i	Sida	16.

Medföljande delar: ELC SmartDriver, DALI-C0-anslutningskabel, ELC-bus-
sanslutningskabel, kabelförsedd klämma för anslutning till DALI C1-C4.

3.2 Funktioner

För att Light Control-boxen ska kunna utföra sina uppgifter måste en DA-
LI-närvarodetektor (medföljer ej) anslutas till Light Control-boxen.

Light Control-boxen styr den anslutna belysningen. Konstantljusregleringen 
sker beroende av omgivningsljuset, och endast då närvarodetektorn detekte-
rar närvaro från levande varelser.

I DALI-systemet (Digital Addressable Lightning Interface) tar Light Con-
trol-boxen emot styrningsinstruktionerna via  de elektroniska förkopplings-
donen (EVG), och reglerar samtidigt alla i DALI-gruppen anslutna armaturer. 
I följande tabell anges funktionerna för Light Control-boxen. Översikten 
fungerar som beslutshjälp för senare inställningar av elinstallatörer och 
användare.

Enheter som kan 
anslutas

Förutsättning: 
DALI-detektor

Konstantljus-
reglering

DALI
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De	flesta	inställningarna	kan	endast	utföras	per	fjärrkontroll	eller	
app.

Funktion Användning

Dimmerfunktion Anpassa ljusstyrkan.

Konstantljusreglering
Konstanta ljusförhållanden genom automatisk an-
passning av ljusstyrkan efter rådande dagsljusförhål-
landen	om	människor	finns	närvarande.

Ljusmätning Närvarodetektorns ljussensor eller en ytterligare ljus-
sensor mäter den omgivande belysningen. 

Efterlystid Inställning av lystiden efter senast detekterade 
närvaro.

Frånkopplingsvarning Hänvisning till förlupen efterlystid. 

Orienteringsljus På- eller frånkoppling av diskret belysning av rum 
och korridorer när efterlystiden har löpt ut. 

Varaktighet, oriente-
ringsljus

Bestämmande av orienteringsljusets varaktighet i 
timmar eller med fasta tid

Helautomat- 
läge

Automatisk belysningsstyrning vid detekterad närva-
ro.

Halvautomatikläge
Den automatiska belysningsstyrningen måste aktive-
ras manuellt via en extern knappsats vid detekterad 
närvaro. 

Ljusscener Val	bland	fyra	valbara	ljuskonfigurationer	för	rums-
belysning.

Utförliga	funktionsbeskrivningar	finns	i	kapitlet	om	användning	via	
fjärrkontroll eller app. 

Översikt över 
funktionerna
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3.3 Måttbilder

3.3.1 Mått

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 Montering och anslutning

4.1 Montering
Light Control-boxen är avsedd för vägg- eller takmontering. Följande avstånd 
till väggar och tak måste hållas för att enheten ska bli tillräckligt ventilerad:

• Avstånd till sidan av enheten: minst 5 cm.
• Avstånd till ovansidan eller undersidan (vid takmontering): minst 

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

Figur: Avstånd till väggar och tak
Montering:

  Borra fyra fästhål.

  Skruva fast din Light Control-box.

Takmontering och väggmontering
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4.2 Ansluta SmartDriver
  Skruva av kåpan för att få åtkomst till fästklämmorna.

1. 

21

Anslutningsklämma för knappsats S1/S2
2. Nätanslutningsklämma

VARNING!

Livsfara, risk för elektrisk stöt! 
  Se till att kabeln är spänningsfri.

  Kontrollera att kabeln är spänningsfri.

Anslutning till strömförsörjning:
  Anslut boxen till knappsatsklämma och nätanslutningsklämma i enlig-

het med kopplingsschemat.
1. Knapp S1
2. Knapp S2
3. fas 230 V ~
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4. Neutralledare
5. Skyddsledare

Kopplingsschema:

L
N
PE

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

1. 2. 3. 4. 5.

Knapptryck vidarebefordras inte till ytterligare Light Control-boxar 
via DALI. Om du vill ställa in alla Light Control-boxar anslutna 
via DALI med en enda knappsats, måste du ansluta knappsatsen 
parallellt till boxarna.
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4.3 Ansluta enheter till SmartDriver

4.3.1 Överblick: enheter som kan anslutas
Light Control-boxen har utformats för anslutning av armaturer och DALI-en-
heter.	För	detta	finns	följande	anslutningar:

• RJ-45-uttag för anslutning med CELINE Satellite- eller NOVA Sla-
ve-armaturer

• DALI-anslutningar för anslutning till närvarodetektorer, DALI-knapp-
satser och ytterligare Light Control-boxar (DALI C0), DALI-armaturer 
och DALI-enheter (DALI C1 till och med C4)

RJ-11-uttagen är till för anslutning av armaturgrupper. Se bild 
4.3.1 på sidan 16.

DS1

DS2

EVG

EVG

DALI

DALI C1 - C4

DALI C0 

RJ-45

S1/S2

max. 4 x 25

DALI

Översikt: Anslutningsmöjligheter



Montering och anslutning

D
ok

.n
r 

B
A

0
1

2
4

9
7

_0
3

17/ 108

SE

4.3.2 Anslutningar

1. 

5

421 3

6

KNX-anslutning (endast modellen ELC SmartDriver KNX)
2. Nätanslutningsklämma med DALI CO-anslutningar
3. Anslutningsuttag DALI C1-C4
4. RJ-45-uttag för anslutning till angivna ESYLUX-armaturer
5. USB-anslutning, uteslutande för servicesyften
6. Anslutningshylsor DALI C0

7. 

8

7

9

Brytare ”DALI Power” för DALI-busspänningsförsörjning (se kapi-
tel 4.3.8.1 på sidan 24).
8. Omkopplare ”ELC-busskonfiguration”. Omkopplarläge ”PÅ”: Endast 
enheter i början och slutet av en ELC-bussförbindelse.
9. RJ-11-uttag för anslutning med ELC-buss (se kapitel 4.4 på sidan 
30).

4.3.3 Ansluta närvarodetektor
Du måste ansluta en DALI närvarodetektor för att Light Control-boxen ska 
kunna reglera belysningen i enlighet med dina önskemål. För detta kan du 
använda följande ESYLUX DALI-taknärvarodetektor:

• PD-C360i/8 ELC (beställningsnummer EP10427602)

DALI- 
närvarode-
tektor 
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• PD-C360i/24 ELC (beställningsnummer EP10427619)

Dessa närvarodetektorer har ett bevakningsområde som uppgår  360°. De 
mäter även ljusstyrkan samt tar emot de infraröda signalerna från fjärrkon-
trollen. I detektorns leveransomfång ingår en DALI-kabel med passande 
kontakt för anslutning till Light Control-boxen.

Anslut närvarodetektorn på följande sätt:
  Anslut din Light Control-box till närvarodetektorn med kabeln som 

medföljer närvarodetektorn.

ESYLUX 
PD-C360i/8 ELC

PD-C360i/24 ELC

SENSOR

C0

C0

4.3.4 Ansluta CELINE- / NOVA-armaturer

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

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

C4 C3 C2 C1

Du kan ansluta följande armaturer i serierna CELINE och NOVA till Light 
Control-boxens RJ-45-uttag: 

• CELINE Satellite med färgtemperaturerna 3000 K och 4000 K
• NOVA Slave med färgtemperaturerna 3000 K och 4000 K

RJ-45-anslutning



Montering och anslutning

D
ok

.n
r 

B
A

0
1

2
4

9
7

_0
3

19/ 108

SE

Armaturerna får sin strömförsörjning från Light Control-boxen via anslut-
ningskabeln. Light Control-boxen har RJ-45-gränssnitt avsedda för anslut-
ningen. Varje enskilt RJ-45-gränssnitt är i sig en belysningskanal (C1, C2, 
C3, C4) som kan styras separat av Light Control-boxen. 

Som Als RJ-45-nätverkskabel kan du använda valfri modern nät-
verkskabel av typen Cat5 eller högre.

OBS!

Notera maximal kabellängd!
RJ-45-anslutningskabeln får uppgå till max 10 meters längd.

Använd anslutningen uteslutande för ESYLUX-armaturer!
Endast ovan angivna ESULYX-armaturer får anslutas till RJ-45-uttagen. Andra 
enheter, som exempelvis internetroutrar eller armaturer som får sin strömförsörj-
ning	via	en	LAN-kabel	(”Power	over	Ethernet”),	kan	gå	sönder	om	de	ansluts.

4.3.5 Ansluta DALI-armaturer och DALI-omkopplare
Du kan ansluta DALI-armaturer och DALI-omkopplare till DALI-gränssnitten 
C1 till C4. DALI-omkopplare används för att ansluta icke-DALI-kompatibla 
enheter,	till	exempel	fläktar	eller	styrning	för	projektionsdukar.	
DALI-omkopplarna	finns	som	tillbehör.	Modellen	SW	DALI	Full	Automation	
(artikelnr. EP10427473) har en helautomatisk fabriksinställning samt en 
efterlystid	på	30	minuter.	Modellen	SW	DALI	Semi	Automation	(artikelnr.	
EP10427480) har en helautomatisk fabriksinställning samt en efterlystid på 
sex minuter. På bägge dessa modeller kan du ändra dessa fabriksinställning-
ar	via	fjärrkontrollen.	Mer	information	om	dessa	enheter	finns	på	webbadres-
sen	www.esylux.com.
Du kan ansluta maximalt fyra DALI-grupper till DALI-gränssnitten C1 till 
C4. Maximalt 25 DALI-deltagare kan anslutas per grupp; grupperna matas 
visa DALI-bussen. EVG-parametreringen sker automatiskt via Broadcast. 
DALI-gränssnitten har tilldelats belysningskanalerna numeriskt. Belysnings-
kanal C4 motsvarar exempelvis DALI-gränssnittet C4.

Tilldelningen av DALI-gränssnitten DALI C1-C4 till belysnings-
kanalerna C1-C4 (RJ-45-anslutning) kan ändras. Se kapitel DALI 
Map, Sida 63.

OBS!

Funktionsfel på DALI-EVG om anslutningarna kastas om!
  Notera	DALI-specifikationerna	(IEC	62386). 
Använd	en	kabel	(medföljer	ej)	som	uppfyller	DALI-specifikationerna	
(IEC 62386) för samtliga DALI-anslutningar.
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Så här ansluter du DALI-armaturer och DALI-omkopplare:
  Använd	anslutningens	text	för	att	på	medföljande	klämma	identifiera	

de anslutningskablar som tillhör önskad DALI-kanal:

RJ-45

C1C2C3C4

DALI

C4 C3 C2 C1

  Anslut enhetens DALI-anslutningar med kablarna till stickklämman:

  Sätt klämman på DALI C1-C4-kopplingsstiften:

 

DALI

1

2

Enheten ansluts.
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4.3.6 Ansluta DALI-knappsats
En extern DALI-knappsats kan anslutas till DALI-gränssnittet C0. DA-
LI-knappsatsen är en extern modul som skickar kommandon i vanligt 
16-bitarsformat (IEC 62386-102:2009). Via en DALI-knappsats kan du till 
exempel slå på eller dimma armaturen. Om du använder en DALI-scenmo-
dul	kan	du	även	anropa	scener.	Möjliga	DALI-kommandon	finns	i	kapitel	
15.1 på sidan 103.

Esylux DALI-knappsatsen Push Button 8x DALI (artikelnummer 
EC10430923) ställs in med rätt inställningar vid leverans. På så sätt kan 
du skicka följande kommandon utan en extra scenmodul:

• Belysning på/av
• Dimma ljusstyrka
• Scen 1–4 på
• Konstantljusreglering på

När Light Control-boxen är ansluten via DALI (se 4.3.8 på sidan 23) eller 
ELC-buss (se 4.4 på sidan 30) mottar alla armaturer på de anslutna enhe-
terna kommandona från knappsatsen.

Du kan ansluta på två sätt:

1. Använd	ett	av	C0-uttagen.	Passande	kontakter	finns	som	tillbehör	från	
ESYLUX.

SENSOR

C0

C0

extern DALI- 
knappsats
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2. Använd C0-anslutningarna på nätklämman: 

1

1: Nätklämma med DALI-C0-anslutningar.

C0-anslutningarnas placering på klämman: 

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

1. 2.

1. DALI C0 +
2. DALI C0 -

4.3.7 Ansluta till KNX-buss
Modellen ELC SmartDriver KNX har en KNX-modul och kan anslutas till en 
KNX-buss.

KNX
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OBS!

Om anslutningarna kastas om, leder detta till att en eller flera enheter slutar 
fungera.

  Observera klämmornas märkning.

Det	omkastningsskydd	som	finns	inbyggt	i	EIB-enheter	säkerställer	att	inget	
förstörs.

Så här ansluter du din Light Control-box till KNX-bussen:
  Anslut KNX-bussledningen per kopplingsstift med korrekt polaritet till 

Light Control-boxens KNX-anslutning.

Kopplingsschema:

–

+
–

+

KNX

4.3.8 Parallellanslutning av SmartDriver

När du ansluter SmartDriver parallellt via DALI bildar alla armaturers som 
är anslutna till SmartDrive en gemensam belysningsgrupp. Armaturer i en 
belysningsgrupp utför alla kommandon som skickas vi fjärrkontroll, app 
eller knappsats.

Hur många SmartDriver som kan vara parallellanslutna och hur många ar-
maturer som kan ingå i en belysningsgrupp beror på vilken SmartDriver-mo-
dell som används:

SmartDriver  
modell 

Antal parallellanslutna 
SmartDriver (maximalt)

Armaturer per be-
lysningsgrupp 

(maximalt)

ELC SmartDriver x4 20 80

ELC SmartDriver x8 10 80

ELC SmartDriver x12 6 72

ELC SmartDriver x16 5 80

Du	kan	styra	fler	armaturer	tillsammans	om	du	ansluter	belys-
ningsgrupperna med ELC-buss. Se tabell  på sidan 31.

Om	du	vill	parallellansluta	fler	än	fem	SmartDriver-enheter	måste	enheterna	
först	konfigureras	på	rätt	sätt.

Belysningsgrup-
per
Belysningsgrup-
per
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4.3.8.1 Konfigurera DALI-busspänning för parallellanslutning
Vid leverans är brytaren för DALI-busspänningsförsörjning på alla Light 
Control-boxar i läget ”ON”. Det gör att varje enskild Light Control-box förser 
DALI-bussen med erforderlig driftspänning.

Om	fler	än	fem	boxar	ansluts	får	det	finnas	mer	högst	fem	boxar	med	DA-
LI-spänningsförsörjning. I så fall måste du avaktivera DALI-busspännings-
försörjningen på vissa enheter innan parallellanslutningen. 

Leveranstillstånd: DALI-busspänningsförsörjning är aktiv.

Om exempelvis 10 Light Control-boxar ansluts, måste DALI-spänningsför-
sörjningen därför avaktiveras på boxarna 6 till 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

Parallellanslutning: Omkopplaren ”DALI Power” får endast stå på ”ON” på fem enheter.

Obs: skador på 
enheter! 
 
Maximalt 5 
brytare  
”DALI Power” på 
”ON”!
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Så här avaktiverar du DALI-busspänningsförsörjningen:

DALI POWER OFF

230 V ~L
N 230 V ~L

N

OFF

Schema: Avaktivera DALI-busspänningsförsörjningen.

  Koppla bort enheten från försörjningsspänningen.

  Avlägsna	kåpan	för	att	få	åtkomst	till	brytaren	”DALI	Power”.

  Ställ	in	brytaren	”DALI	Power”	till	”OFF”.

  Fäst kåpan.

  Anslut enheten på nytt till försörjningsspänningen.

  Under initieringsfasen läser enheten av brytarens läge.
  Den interna busspänningsförsörjningen är avaktiverad.

När du ställer brytaren i driftläge påverkar det inte busspännings-
försörjningen. Light Control-boxen läser endast av brytarläget 
under initieringsfasen. Koppla därför alltid först bort enheten från 
försörjningsspänningen, innan du ändrar brytarläget.

Gör på motsvarande sätt när du vill aktivera DALI-busspänningsförsörjning-
en igen för en enhet:

Så här avaktiverar du DALI-busspänningsförsörjningen:

DALI POWER ON

230 V ~L
N 230 V ~L

N

ON

Schema: Avaktivera DALI-busspänningsförsörjningen.
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  Koppla bort enheten från försörjningsspänningen.

  Avlägsna	kåpan	för	att	få	åtkomst	till	brytaren	”DALI	Power”.

  Ställ in brytaren till ”ON”. 

  Fäst kåpan.

  Anslut enheten på nytt till försörjningsspänningen.

  Under initieringsfasen läser enheten av brytarens läge.
  Busspänningsförsörjningen är aktiverad.

4.3.8.2 Parallellansluta SmartDriver
Innan du ansluter, se till att DALI-bussarnas spänningsförsörjning ställts in 
korrekt:

• På	maximalt	fem	boxar	står	brytaren	”DALI	Power”	på	”ON”.	Om	du	
parallellkopplar	färre	än	fem	boxar	så	måste	bytaren	”DALI	Power”	stå	
på ”ON” på alla enheter.

Så här ansluter du Light Control-boxar:
  Anslut medföljande kabel till ett ”C0”-betitlat uttag på respektive 

Light Control-box.

C0
C0 C0

C0

SENSOR SENSOR

Parallellanslutning av Light Control-boxar

Om du i efterhand ansluter en Light Control-box till en redan 
konfigurerad	Light	Control-box,	så	har	enheterna	olika	inställningar	
sparade. Återställ i så fall den inställda boxen till fabriksinställ-
ningarna, och ställ sedan in anslutna Light Control-boxar på nytt.  
Du kan använda universalfjärrkontrollen (se kapitel 8.9 på sidan 
69) och appen (se kapitel 13.1.8 på sidan 92) för att återställa 
fabriksinställningarna.

Parallellanslut-
ning i efterhand
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4.3.9 Alternativ: Extern DALI-nätdel
Du kan även använda en extern DALI-nätdel för att förse DALI-bussen med 
spänning. I så fall måste alla busspänningsförsörjningen avaktiveras för alla 
Light Control-boxar för att undvika skador på enheterna.

4.3.9.1 Avaktivera den interna busspänningsförsörjningen

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

Spänningsförsörjning via extern DALI-nätdel: Samtliga brytare ”DALI Power” står på ”OFF”.

Så här avaktiverar du DALI-busspänningsförsörjningen:

DALI POWER OFF

230 V ~L
N 230 V ~L

N

OFF

Schema: Avaktivera DALI-busspänningsförsörjningen.

  Koppla bort enheten från försörjningsspänningen.

Obs: skador på 
enheter:  
 
Samtliga 
omkopplare 
”DALI Power” på 
”OFF”!
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  Avlägsna	kåpan	för	att	få	åtkomst	till	brytaren	”DALI	Power”.

  Ställ in brytaren på ”OFF”. 

  Fäst kåpan.

  Anslut enheten på nytt till försörjningsspänningen.

  Upprepa proceduren för alla andra enheter

  Under initieringsfasen läser enheten av brytarens läge.
  Den interna busspänningsförsörjningen är avaktiverad.

När du ställer brytaren i driftläge påverkar det inte busspännings-
försörjningen. Light Control-boxen läser endast av brytarläget 
under initieringsfasen. Koppla därför alltid först bort enheten från 
försörjningsspänningen, innan du ändrar brytarläget.

Du kan ansluta en extern nätdel samtidigt.

4.3.9.2 Ansluta extern DALI-nätdel

Den externa nätdelen ansluts till en Light Control-box. Genom parallel-
lanslutningen står busspänningen till alla ytterligare Light Control-boxars 
förfogande.

OBS!

Om en extern DALI-nätdel används när den interna busspänningsförsörjningen är 
aktiv kommer Light Control-boxen att förstöras!

  Se	till	att	brytaren	”DALI	Power”	står	på	”OFF”	på	samtliga	Light	
Control-boxar (se  på sidan 25)!

Så här ansluter du en extern DALI-nätdel:

1

1: Nätklämma med DALI-C0-anslutningar
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  Koppla bort enheten från försörjningsspänningen.

  Avlägsna kåpan för att få åtkomst till anslutningsklämman.

  Anslut nätdelen till nätklämman i enlighet med kopplingsschemat:

 

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

DALI PS

Fäst kåpan.

  Anslut enheten på nytt till försörjningsspänningen.

  DALI-bussen erhåller sin nätspänning från den externa nätdelen.
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4.4 Ansluta belysningsgrupper med ELC-buss
När SmartDriver är ansluten med DALI C0 bildar alla anslutna armaturer en 
belysningsgrupp. Då gäller alla inställningar som ljusbörvärde, efterlystid 
och närvarodetektion för alla armaturer.
En sådan gruppbildning är inte optimal för alla rum: Om en närvarodetektor 
i ett kontorslandskap upptäcker en person kan det räcka med att en del av 
rummet lyses upp. För resten av rummet räcker ett svagare orienteringsljus.
Det är möjligt genom att ansluta belysningsgrupperna via ELC-buss, vilket 
även ökar antalet styrbara armaturer. ELC-bussen förstorar inte en belys-
ningsgrupp utan sammankopplar upp till 10 belysningsgrupper.
Precis som andra bussnätkopplingar är ELC-bussen uppbyggd som en ked-
ja. För att skydda mot fel måste de båda ändarna förses med anslutnings-
motstånd.	Det	sker	med	hjälp	av	en	ELC-busskonfigurationsbrytare.

DALI C0

RJ-45

ELC Bus

Anslutning av belysningsgrupper via ELC-buss.

4.4.1 Skillnader mellan DALI- och ELC-anslutning

DALI- och ELC-anslutningar skiljer dig på två punkter: 

• Överföringsbara kommandon och signaler
• Antal styrbara armaturer

ELC-buss:  
Maximalt 10  
belysningsgrupper 
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Skillnader gällande överföring av kommandon och signaler:

Överföring via DALI-buss Överföring via ELC-buss

Inställningskommando 
(ljusbörvärde,  
efterlystid etc.)

alla alla

Överstyrning-
skommandon (via 
knappsats, fjärrkon-
troll, app)

alla På, av, scenval

Detektorsignal: 
Ljusvärde 
 
Närvarodetektion alla

 
ingen överföring 

 
Överföring, reak-

tionen på signalen 
kan	konfigureras	via	

ESY-Pen-appen

Exempel: Närvarodetektorn i belysningsgrupp 1 uppmäter ett underskridet 
ljusbörvärde och detekterar närvaro. Båda signalerna för över till Smart-
Driver via DALI som skickar ett påslagningskommando till alla armaturer i 
belysningsgrupp 1.
Närvarodetektorn i belysningsgrupp 2 uppmäter också ett underskridet 
ljusbörvärde men ingen närvaro. Därför slås belysningsgrupp 2 inte på. 
Först när ELC-bussen överför närvarodetektionen för belysningsgrupp 1 till 
belysningsgrupp 2 aktiverar belysningsgrupp 2 beroende på inställningarna 
antingen belysningen eller orienteringsljuset.

Skillnader gällande antal styrbara armaturer:

ELC-bussen ökar antalet styrbara armaturer eftersom den kan koppla sam-
man upp till 10 belysningsgrupper:

SmartDriver  
modell 

Armaturer per DA-
LI-belysningsgrupp 

(maximalt)

Armaturer vid anslutning 
av belysningsgrupper via 

ELC-buss (maximalt)

ELC SmartDriver x4 80 800

ELC SmartDriver x8 80 800

ELC SmartDriver x12 72 720

ELC SmartDriver x16 80 800
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4.4.2 Upprätta ELC-bussförbindelse
De nödvändiga kablarna med RJ-11-kontakter ingår i leveransen. RJ-11-ut-
tagen	är	parallellkopplade,	det	finns	alltså	inga	in-	eller	utkontakter.

ELC-busskonfigurationsbrytaren	slår	inte	av	eller	på	bussförbindelsen	utan	
konfigurerar	enheten	för	bussförbindelsen.	Därför	aktiverar	brytaren	det	
anslutningsmotstånd	som	måste	finnas	i	början	och	slutet	på	ELC-bussför-
bindelsen. Om omkopplarläget är fel störs signalöverföringen.

1

2

ELC-bussförbindelsen.  
1: RJ-11-uttag för anslutningskabel.  
2: ELC-busskonfigurationsbrytare.

Så ansluter du belysningsgrupper via ELC-buss:
  Avlägsna kåpan för att få åtkomst till RJ-11-uttagen och ELC-buss-
konfigurationsbrytaren.

  Använd en RJ-11-kabel för att ansluta en SmartDriver från en belys-
ningsgrupp som ska nätkopplas med en SmartDriver från en annan 
belysningsgrupp som ska nätkopplas.

  Upprepa proceduren tills alla belysningsgrupper är anslutna enligt 
önskan med RJ-11-kabel.

  Ställ	in	ELC-busskonfigurationsbrytaren:	 
Brytaren måste stå på ”ON” när bara en RJ-11-kabel är ansluten. 
Brytaren måste stå på ”OFF” när två RJ-11-kablar är anslutna så att 
enheter för anslutningen vidare.

  Sätt tillbaka kåpan.

  Belysningsgrupperna är anslutna med ELC-buss.
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En korrekt anslutning ser exempelvis ut såhär:

DALI C0 

RJ-45

RJ-11 ELC-Bus

OFF

1

ON

2 3

1

1

ON

2

Korrekt anslutning via ELC-buss.
1: Belysningsgrupper
2: ELC-busskonfigurationsbrytare vid enheter i början och slutet av anslut-
ningen. Omkopplarläge: ON.
3: ELC-busskonfigurationsbrytare vid enheter i mitten av anslutningen. Om-
kopplarläge: OFF.

4.5 Initieringsfas
Light Control-boxen startar initieringsfasen varje gång spänningen slås på.

Light Control-boxens beteende under initialiseringsfasen:

• Anslutna armaturer tänds.
• Ansluten närvarodetektor: Under tiden blinkar en röd LED och sedan 

en blå LED. Till slut blinkar den gröna LEDen 4 gånger och visar att 
detektorn är klar att använda.

• Light Control-boxen är redo att användas efter cirka 30 sekunder, och 
arbetar i enlighet med fabriksinställt eller egenhändigt inställt pro-
gram. 
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Efter initialiseringsfasen har närvarodetektorns lysdiodsignaler 
följande betydelse:  
Röd lysdiod = Kommando från fjärrkontrollen tas emot. 
Grön lysdiod = detekterad närvaro. 
Blå	lysdiod	=	Light	Control-boxen	befinner	sig	i	programmeringsläget.

4.6 Fabriksinställningar

Light Control-boxarna är utrustade med fabriksinställningar. Om du vill kan 
du ändra dessa förinställningar. ESYLUX rekommenderar att ändringar i 
inställningarna noteras i den högra tabellkolumnen.

Förinställningar Fabriksinställningar Egen inställning

Driftläge helautomatik
Börvärde ljusstyrka 500 lux
Efterlystid för belysning 5 minuter
Orienteringsljus Ljusstyrka 10 %

Varaktighet för orienteringsljus 0 minuter

Avstängningsvarning, kanal 1 - 4 60 sekunder
DALI-kanal 1-översikt Masterkanal 1 (C1)
DALI-kanal 2-översikt Slavkanal 2 (C2)
DALI-kanal 3-översikt Slavkanal 3 (C3)
DALI-kanal 4-översikt Slavkanal 4 (C4)

DALI-brytare DS1
aktiv, läge: helauto-
matik

Efterlystid DS1 30 minuter

DALI-brytare DS2
aktiv, läge: Halvau-
tomatik

Efterlystid DS2 30 minuter

4.7 Första steg
Konfigureringen	av	ditt	ljussystem	blir	enklast	att	genomföra	om	du	först	
utför följande inställningar:

• Datum och tid: Datum och tid måste ställas in korrekt för funktioner 
som exempelvis tidsstyrt orienteringsljus. Klockinställningen bör kont-
rolleras en gång om året. Inställningarna kan genomföras via fjärrkon-
trollen (se kapitel 8.8) och med appen (se kapitel 13.1.1).

• Aktivera ljussensorer: Om du ansluter armaturer med ytterligare ljus-
sensor till Light Control-boxen, måste du aktivera sensorerna. Detta 
sker när du kalibrerar sensorerna. 
Denna kalibrering kan genomföras med fjärrkontrollen (se kapitel 8.2) 
och appen (se kapitel 13.2.2).

Armaturer med 
ljussensor
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5 Översikt över drifttillstånden
Light Control-boxen kan styra rumsbelysningen på ett energisnålt sätt ge-
nom att ta hänsyn till människors närvaro och ljusstyrkan i den omgivande 
belysningen. Följande information hjälper dig att snabbt nå önskade inställ-
ningar:

• Den automatiska ordningsföljden för drifttillstånden om Light Con-
trol-boxen inte detekterar någon närvaro.

• Drifttillstånd som utlöses manuellt.
• Effekten av detekterad närvaro på enskilda drifttillstånd.

Ändringar i omgivande belysning kan, vid relevant inställning, föranleda att 
belysningen automatiskt slås på och av. Ändringar i omgivande belysning 
gör resulterar emellertid inte i att aktuellt drifttillstånd ändras.

5.1 Ordningsföljd för drifttillstånd
Om Light Control-boxen är påslagen och ingen närvaro detekteras, genom-
går boxen följande på varande följande drifttillstånd:

Normaldrift - Avstängningsvarningsdrift - Orienteringsljusdrift - Energisnål 
drift.

Drifttillstånd som exempelvis avstängningsvarningsdrift och orienterings-
ljusdrift kan komma att passera obemärkta om deras tidsrymd angett som 0 
sekunder.

Normaldrift

Åtgärd i normaldrift

• Belysning i enlighet med programmering/fa-
briksinställt program vid detekterad närvaro.  
OBS: Att belysningen släcks ned kan ingå 
i normaldriften om Light Control-boxen har 
programmerats med ett ljusbörvärde som 
överskridits på grund av dagsljus. 

Utlösare för normaldrift

• Vid aktiverad Helautomatik: 
- Närvarodetektion. 
- manuell påslagning via knappsats eller 
fjärrkontroll.

• Vid aktiverad Halvautomatik:  
manuell påslagning via knappsats eller 
fjärrkontroll.

Utlösare för normaldrift

• Oberoende av halv- eller helautomatik: Nor-
maldriften kan även lösas ut på grund av 
rörelsedetektering under avstängningsvar-
ningstiden (se nedan), om åsidosättnings-
driften (se nedan) tidigare varit aktiv.

Ordningsföljd 
för drifttillstånd
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Tidsrymd
• Så länge rörelser detekteras, plus efterlystid. 

Efterlystiden kan ställas in på värden mel-
lan 1 och 240 minuter.

Efterlys-drifttillstånd • Avstängningsvarningsdrift.

Avstängningsvarningsdrift

Åtgärd i avstängnings-
varningsdrift

• Belysning i enlighet med inställningen för 
orienteringsljus.

Utlösare för avstäng-
ningsvarningsdrift

• Efterlystidens förlopp i standard- eller 
åsidosättningsdrift.

Tidsrymd • Inställningsberoende, 0 till 240 sekunder.

Efterlys-drifttillstånd • Orienteringsljusdrift.

Orienteringsljusdrift

Åtgärd i orienteringsljus-
drift

• Belysning i enlighet med inställningen för 
orienteringsljus.

Utlösare för oriente-
ringsljusdrift

• Den inställda tidens förlopp vid avstäng-
ningsvarningsdrift. 

Tidsrymd • Inställningsberoende. 0 till 240 minuter 
eller klockintervall.

Efterlys-drifttillstånd • Energisnål drift.

Energisnål drift

Åtgärd i energisnål drift • Belysningen stängs av.

Utlösare för energisnål 
drift • Orienteringsljustidens förlopp.

Tidsrymd

• Vid aktiverad Helautomatik:  
Tills närvaro och underskridet börvärde för 
ljusstyrka detekteras. 

• Vid aktiverad Halvautomatik: 
Tills knappsatsen eller fjärrkontrollen star-
tar normaldriften. 

Efterlys-drifttillstånd • Normaldrift eller åsidosättningsdrift.
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5.2 Manuellt utlösta drifttillstånd
Utöver dessa drifttillstånd som Light Control-boxen kan växla mellan auto-
matiskt,	finns	dessutom	drifttillstånd	som	aktiveras	manuellt	eller	på	grund	
av särskilda händelser:

åsidosättningsdrift

Åtgärd

• Den belysning som avviker från normald-
riften på grund av manuella ingrepp som 
exempelvis ändringar i ljusstyrka eller 
scenaktivering. De manuella ändringarna 
är tillfälliga och sparas inte. 
OBS: Inställningarna för normaldriftens ef-
terlystid gäller även för åsidosättningsdriften. 

Utlösare för åsidosätt-
ningsdrift

• Kommando per knappsats, fjärrkontroll 
eller app i samband med normaldrift

• Rörelsedetektering under avstängnings-
varningstiden, om åsidosättningsdriften är 
aktiv före avstängningsvarningen.

Tidsrymd • Så länge rörelser detekteras, plus inställd 
efterlystid.

Efterlys-drifttillstånd • Avstängningsvarningsdrift, som efter nor-
maldrift.

Programmeringsläge

Utlösare • Fjärrkontrollknapp eller appkommando för 
att starta programmeringsläget.

Åtgärd
• Spara de inställningar om ljusförhållanden, 

efterlystider osv. som överförs via fjärrkon-
troll eller app. 

Efterlys-drifttillstånd

• Vid aktiverad Helautomatik:  
Energisnål drift, övergång till normaldrift 
via närvarodetektion. 

• Vid aktiverad Halvautomatik:  
Energisnål drift.

Utlösare för efter-
lys-drifttillstånd

• Fjärrkontrollsknapp för att avsluta program-
meringsläget eller bekräfta en inställning 
som ändrats via appen.

• Fem minuters inaktivitet (programmerings-
läget avslutas sedan automatiskt).
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Testläge

Utlösare • Fjärrkontrollsknapp för att starta testläget.

Åtgärd • Alla ljuskanaler arbetar med 100 %, blå de-
tektorlysdiod blinkar vid detekterad rörelse. 

Efterlys-drifttillstånd

• Vid aktiverad Helautomatik:  
Energisnål drift, övergång till normaldrift 
via närvarodetektion.

• Vid aktiverad Halvautomatik:  
Energisnål drift.

Utlösare för efter-
lys-drifttillstånd • Fjärrkontrollsknapp för att avsluta testläget.

Felläge

Åtgärd • Alla ljuskanaler arbetar med 100 %.

Utlösare • Defekt i närvarodetektor eller DALI-nätdel.

Efterlys-drifttillstånd

• Vid aktiverad Helautomatik:  
Energisnål drift, övergång till normaldrift 
via närvarodetektion. 

• Vid aktiverad Halvautomatik:  
Energisnål drift.

Utlösare för efter-
lys-drifttillstånd • Åtgärda felet.

5.3 Drifttillstånd och detekterade rörelser
För	att	kunna	konfigurera	Light	Control-boxen	enligt	dina	egna	önskemål	
behöver du information om vilket åtgärd som följer om rörelser detekteras 
inom ett visst drifttillstånd. 

Normaldrift

Effekt av detekterad 
rörelse

• Varje detekterad rörelse inom ramarna för 
efterlystiden gör att efterlystiden startar på 
nytt, och förlänger därmed normaldriften. 

Efterlys-drifttillstånd • Ingen; normaldriften förblir aktiv genom 
rörelsedetektering. 
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Avstängningsvarningsdrift

Effekt av detekterad 
rörelse • Avstängningsvarningsdriften avslutas. 

Efterlys-drifttillstånd • Byte av föregående drifttillstånd, antingen 
normaldrift eller åsidosättningsdrift.

Orienteringsljusdrift

Effekt av detekterad 
rörelse • Orienteringsljusdriften avslutas.

Efterlys-drifttillstånd • Normaldrift.

Energisnål drift

Effekt av detekterad 
rörelse • Vilar på vidtagna inställningar. 

Efterlys-drifttillstånd

• Vid aktiverad Helautomatik:  
Normaldrift. 

• Vid aktiverad Halvautomatik: 
Ingen effekt av rörelsedetektering; normald-
rift eller åsidosättningsdrift måste startas 
via knappsats, fjärrkontroll eller app.
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6 Inställningar via fjärrkontroll
Light Control-boxens inställningar kan göras via fjärrkontrollen. Om ytter-
ligare Light Control-boxar har anslutits till en Light Control-box, kommer 
samtliga Light Control-boxen att överta vidtagna inställningar.
Med den infraröda fjärrkontrollen Mobil-PDi/MDi-Universal (ep10433993) 
kan elinstallatörer och användare bekvämt ställa in alla parametrar och spe-
cialfunktioner.	Denna	fjärrkontroll	finns	som	tillbehör.

1. 

4.

6.

1.

3.

5. 2.

Nyckelknapp 

2. Navigeringsknappar , , , 

3. Hemknapp 

4. SD-knapp 

5. OK-knapp 

6. Enter-knapp 
För optimal mottagning riktar du fjärrkontrollen direkt mot närvarodetektorn 
vid programmeringen.

Vid direkt solljus kan fjärrkontrollens standardräckvidd på ca 8 m 
minska p.g.a. andelen infrarött ljus i solljuset.

I Mobil-PDi/MDi-universalfjärrkontrollen har funktioner för nästan alla 
ESYLUX-fjärrkontroller implementerats. Om ESYLUX genomfört förbättring-
ar på fjärrkontrollsmenyerna eller -kommandona kan du uppdatera univer-
salfjärrkontrollen. Kopiera i detta syfte den senaste programvaruversionen 
för	en	av	de	implementerade	fjärrkontrollerna	från	ESYLUX-webbplatsen	till	
ett SD-minneskort. Skruva av den nedre kåpan på fjärrkontrollens baksida 
för att kunna stoppa i SD-minneskortet i universalfjärrkontrollen. Via meny-
alternativet	<System/Software>	i	universalfjärrkontrollen	kan	du	uppdatera	
universalfjärrkontrollen.

Välj fjärrkontrollen X-Light Control för att få åtkomst till Light Control-box-
ens inställningar. Denna förblir förinställd fjärrkontroll efter val.

universal 
fjärrkontroll
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6.1 Välj fjärrkontrollen X-Light Control

1. Slå på fjärrkontrollen med knappen .

2. Bekräfta menyalternativet <Remote control> som är markerad vid 

starten med knappen .

3. Välj fjärrkontrollen < X-Light Control> med knappen  och bekräfta 

valet med knappen .
  Fjärrkontrollen X-Light Control är nu aktiv fjärrkontroll. 

Tillfälliga inställningar vidtar du under menyalternativet <Functions>. 

Permanenta inställningar vidtar du under menyalternativet <Programming>. 
För undantag, se början på kapitel 7.

Fjärrkontrollen stänger av sig själv automatiskt om den inte an-
vänds under en minut.

Om	du	ändrar	en	inställning	eller	programmering	flera	gånger,	
exempelvis för att testa dig fram till en optimal inställning, så 
kan du skapa en snabbåtkomst till denna inställning. I detta syfte 
aktiverar du, under fjärrkontrollsmenyalternativet <System>, funk-
tionen <Save navigation>. Fjärrkontrollen visar sedan det senast 
använda menyalternativet efter varje påslagning.  
Du kan återställa denna inställning genom att, i fjärrkontrollsme-
nyalternativet <System>, välja funktionen <Standard navigation>. 
Samtliga åtgärdsinstruktioner i dessa bruksanvisningar förutsätter 
att menyalternativet <Standard navigation> har aktiverats.

Med knappen  kan du alltid återvända direkt till huvudmenyn.

6.2 Menystruktur för X-Light Control

Följande tabeller visar hur menyalternativen <Functions> och <Program-
ming> är uppbyggda. Tabellen är avsedda som en första orientering och kan 
hjälpa dig att hitta en sökt funktion snabbare.

Fjärrkontrollen visar inte senast programmerade värden. ESYLUX 
rekommenderar dig därför att notera de egna inställningarna. An-
vänd i detta syfte mallen på sida Sida 34. 

Avstängnings- 
automatik

Snabbåt-
komst till 
menyer

Home-knapp: 
Navigering till 
huvudmenyn
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Menyalternativet <Functions> (Funktioner)

Functions Channel 1

identisk undermeny:

Kanal 2

Kanal 3

Kanal 4

On (På)
Off (Av)

Dim start

Dim stop

Light value (Ljusvärde) 

All Channels  
(Alla kanaler)

On (På)
Off (Av)

Dim start

Dimning stopp

Light value (Ljusvärde) 

Call scene  
(Anropa scen)

Scene 1

Scene 2

Scene 3

Scene 4

 Store scene  
(Spara scen)

Scene 1

Scene 2

Scene 3

Scene 4

DALI-switch  
(DALI-omkopplare)

DS1 on (på)

DS1 off (av)

DS2 on (på)

DS2 off (av)

Reset (Återställ)

Test start

Test stopp

KNX Prog. On

KNX Prog. Off

Tab. 1: Menyn ”Functions” med undermenyer

Menyalternativet <Programming>

Programming

Calibration (Kalibrering)

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 (Alla kanaler)

Store brightness  
(Spara ljusstyrka)

Light set value  
(Inställt ljusvärde)

Off delay time  
(Fördröjningstid av)

Off	warning	time	 
(Varningstid av)

Orientation light  
(Orienteringsljus)

Orient. light mode  
(Orient.ljusläge)

Orient. light in min.  
(Orient.ljus i min.)

Orient. light from h  
(Orient.ljus från tim.)

Orient. light to h  
(Orient.ljus till tim.)

Full automatic  
(Helautomatik)

Semi automatic  
(Halvautomatik)

Channel Map  
(Kanaltilldelning

C1

C2

C3

C4

DALI Map 
(DALI-tilldelning)

DALI 1

DALI 2

DALI 3

DALI 4

DALI-switch 
(DALI-omkopplare)

DS1 connected  
(DS1 ansluten)

DS1 not connected  
(DS1 ej ansluten)

DS1 off delay time  
(DS1 fördröjningstid av)

DS1 Mode (DS1-läge)

DS2 connected  
(DS2 ansluten)

DS2 not connected  
(DS2 ej ansluten)

DS2 off delay time  
(DS2 fördröjningstid av)

DS2 Mode (DS2-läge)
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Programming

Scene editor  
(Scenredigerare)

CH1 % 

CH2 %

CH3 %

CH4 %

DS 1

DS 2

Scene

Calender

Years (År)

Month (Månader)

Days (Dagar)

Hours (Timmar)

Minutes (Minuter)

Seconds (Sekunder)
Factory reset  

(Fabriksåterställning)
Reset Editor  

(Återställningsredigerare)
Sensitivity (Känslighet)

Detector LEDs On  
(Detektorlysdioder På)

Detector LEDs Off  
(Detektorlysdioder Av)

Light value on (Ljusvärde på)

Light value off (Ljusvärde av)
Detector Fact. reset  

(Detektor fabriksåterst.)
Detector Light Factor  
(Detektor ljusfaktor)

Tab. 2: Menyn ”Programming” med undermenyer

7 Fjärrkontrollsmenyn <Functions>
De inställningar som du vidtar under menyalternativet <Functions> körs 
tillfälligt och sparas inte som ny grundinställning. Om inställningar vidtas i 
denna meny, försätts Light Control-boxen därigenom i åsidosättningsdrift.
I	menyn	<Functions>	finns	två	inställningar	som	inte	är	tillfälliga,	utan	
istället sparas permanent:

• Scenändringar på kommando <Store scenes>

• Aktivering/avaktivering av programmeringsläget KNX

Undantag: 
Permanenta 
inställningar
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7.1 Kanal 1, 2, 3 och 4
Undermenyalternativen för <Channel 1>, <Channel 2>, <Channel 3> och 
<Channel 4> är identiska. Du kan köra följande funktioner i undermenyerna 
för respektive belysningskanal:

7.1.1 På/Av
Med menyalternativen <On> och <Off> slår du tillfälligt på/av belysningen 
för respektive kanal. 

Så här slår du på en kanal:

1. Välj menyalternativet <Functions> och bekräfta valet med knappen 

.

2. Använd knappen  för att t.ex. välja menyalternativet <Channel 1>, 

och bekräfta valet med knappen .

3. Välj menyalternativet <On> och bekräfta valet med knappen . 
  Belysningen aktiveras.

Så här stänger du av en kanal:

1. Välj menyalternativet <Functions> och bekräfta valet med knappen 

.

2. Använd knappen  för att t.ex. välja menyalternativet <Channel 1>, 

och bekräfta valet med knappen .

3. Välj menyalternativet <Off> och bekräfta ditt val med knappen .
  Belysningen släcks.

7.1.2 Dimning start/stopp
Med funktionerna Dimning start/Dimning stopp kan du dimma belysningsstyr-
kan i båda riktningar och hejda dimningen.

Så här dimmar du belysningsstyrkan:

1. Välj menyalternativet <Functions> och bekräfta valet med knappen .

2. Använd knappen  för att t.ex. välja menyalternativet <Channel 1>, 

och bekräfta valet med knappen .

3. Välj menyalternativet <Dim start> och bekräfta valet med knappen .
  Belysningen dimmas i en riktning, t.ex. från mörkt till ljust.

Channel 1
On
Off
Dim start
Dim stop
Light value

Bat ok LS ELC
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Så här ändrar du dimningsriktningen:

  Använd knappen  för att bekräfta menyalternativet <Dim start> en 
gång till i samband med dimningsfunktionen.

  Belysningen dimmas i motgående riktning, t.ex. från ljust till 
mörkt.

Så här stoppar du dimningsfunktionen:

1. Välj menyalternativet <Functions> och bekräfta valet med knappen 

.

2. Använd knappen  för att välja den kanal som dimmas, och bekräf-

ta valet med knappen .

3. Välj menyalternativet <Dim stop> och bekräfta valet med knappen  
när dimningsfunktionen uppnått önskad ljusstyrka.

  Dimmerfunktionen stannar.

7.1.3 Ljuseffekt
Med funktionen Ljuseffekt ställer du in belysningsstyrkan i procent av maxi-
mal ljusstyrka.

Så här ändrar du ljuseffekten:

1. Välj menyalternativet <Functions> och bekräfta valet med knappen 

.

2. Använd knappen  för att t.ex. välja menyalternativet <Channel 1>, 

och bekräfta valet med knappen .

3. Använd knappen 	för	att	välja	menyalternativet	<Luminous	effi-

ciency>, och bekräfta valet med knappen .

4. Använd knapparna  och  för att ange önskad belysningsstyrka 

och bekräfta valet med knappen .
  Belysningen ställs in på angiven procentsats.

7.2 Alla kanaler
Under menyalternativet <All Channels> vidtar du enhetliga inställningar för 
samtliga belysningskanaler. Undermenyalternativen är identiska med alter-
nativen för de enskilda kanalerna 1 till 4 enligt beskrivningen på ”Kanal 1, 
2, 3 och 4” sida 45.
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7.3 Hämta scen
Under menyalternativet <Call scene> aktiverar du en av de 4 ljusscenerna. 
Varje enskild scen kan ställas in på nytt på begäran. 
En ljusscen består av upp till fyra belysningskanaler och två DALI-omkopp-
larenheter. DALI-omkopplarenheterna ansluts till en DALI-ledning i syfte 
att styra en icke-DALI-kompatibel belysningskanal. Till sitt leveransskick är 
scenerna förinställda enligt följande tabell.

Du kan ställa in individuella ljusscener för respektive belysnings-
kanal. Hur du går tillväga läser du om i kapitel ”Scenredigerare” 
sida 66.

 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

Tab. 3 scener i fabriksinställning

En ljusscen kan även aktiveras per extern knappsats, se kapitel 
14.2 .

Så här hämtar du en scen:

1. Välj menyalternativet <Functions> och bekräfta valet med knappen 

.

2. Använd knappen  för att välja menyalternativet <Call scene>, och 

bekräfta valet med knappen .
  Undermenyn visar en översikt med de fyra scenerna <Scene 1>, 

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

3. Använd knappen  för att t.ex. välja menyalternativet <Scene 2>, 

och bekräfta valet med knappen .
  Den valda scenen aktiveras.

Call scene
Scene 1
Scene 2
Scene 3
Scene 4

Bat ok LS ELC
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7.4 Spara scen
Du kan ställa in individuella ljusscener för respektive belysningskanal. För 
att	göra	detta	ändrar	du	ljuseffekten	för	en	eller	flera	kanaler	enligt	beskriv-
ningen i kapitel ”Ljuseffekt” sida 46. Denna inställning kan du spara som 
scen för respektive kanal. När du sparar raderas tidigare sceninställningar 
för kanalen, exempelvis fabriksinställningarna för scen.

Så här sparar du en ljusscen:

1. Välj menyalternativet <Functions> och bekräfta valet med knappen 

.

2. Använd knappen  för att välja menyalternativet <Store scene>, och 

bekräfta valet med knappen .
  Undermenyn visar en översikt med de fyra scenerna <Scene 1>. 

3. Välj t.ex. menyalternativet <Scene 4>, och bekräfta valet med knap-

pen .
  Inställningen sparas som <Scene 4>.

4. Tryck 1 gång på Return-knappen för att lämna menynivån <Store 
scene>.

7.5 DALI-omkopplare
Via	menyalternativet	<DALI	switch>	kan	du	dessutom	styra	icke-DALI-kom-
patibla enheter. Exempelvis kan den icke-DALI-kompatibla tavelbelysningen 
i ett klassrum kopplas på via DALI-brytare. Light Control-boxarnas fabriksin-
ställningar anger att boxarna ska skicka kommandon till anslutna DALI-bry-
tare. Du kan ändra denna inställning.
DALI-omkopplarenheter	finns	som	tillbehören	SW	DALI	Helautoma-
tik	(artikelnr.	EP10427473)	samt	SW	DALI	Halvautomatik	(artikelnr.	
EP10427480).

7.5.1 DS1/DS2 på
Menyalternativen <DS1 on> och <DS2 on> är identiska.

Så här slår du på en belysningskanal med DS1 eller DS2:

1. Välj menyalternativet <Functions> och bekräfta valet med knappen 

.

2. Använd knappen 	för	att	välja	menyalternativet	<DALI	switch>,	

och bekräfta valet med knappen . 

3. Använd knappen  för att välja t.ex. menyalternativet <DS2 on> och 

Store scene
Scene 1
Scene 2
Scene 3
Scene4

Bat ok LS ELC

DALI Switch
DS1 on
DS1 off
DS2 on
DS2 off

Bat ok LS ELC
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bekräfta valet med knappen . 
  DALI-omkopplarenheten tänder belysningen.

DALI-brytaren kan aktiveras/avaktiveras för respektive scen.

7.5.2 DS1/DS2 av
Menyalternativen <DS1 off> och <DS2 off> är identiska. Du kan ställa in 
icke-DALI-kompatibla belysningskanaler individuellt.

Så här stänger du av belysningskanalen med DS1 eller DS2:

1. Välj menyalternativet <Functions> och bekräfta valet med knappen 

.

2. Använd knappen 	för	att	välja	menyalternativet	<DALI	switch>,	

och bekräfta valet med knappen .

3. Använd nu knappen  för att välja t.ex. menyalternativet <DS1 on> 

och bekräfta valet med knappen .
  DALI-omkopplarenheten släcker belysningen.

7.6 Återställ
Kommandot Återställ gör följande: Det släcker tillfälligt hela rumsbelysning-
en. Det raderar ev. kommandon som försätter Light Control-boxen i åsido-
sättningsdrift. 
Efter återställningen körs Light Control-boxen i energisnålt läge. Belysning-
en förblir släckt tills Light Control-boxen detekterar en närvaro eller erhåller 
ett kommando om att åter tänd belysningen. Efter detekterad närvaro eller 
påslagningskommando arbetar Light Control-boxen i normaldrift i enlighet 
med programmeringen.

Så här aktiverar du återställningen:

1. Välj menyalternativet <Functions> och bekräfta valet med knappen 

.

2. Använd knappen  för att välja menyalternativet <Reset>, och be-

kräfta valet med knappen .
  Hela belysningen stängs av.
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7.7 Teststart/-stopp
Med funktionen Teststart kan du kontrollera detektorns räckvidd. När testet 
körs lyser belysningen maximalt.

Så här aktiverar du testfunktionen:

1. Välj menyalternativet <Functions> och bekräfta valet med knappen .

2. Använd knappen  för att välja menyalternativet <Test start>, och 

bekräfta valet med knappen .
  Hela belysningen slås på.
  Den blåa lysdioden i sensorhuvudet blinkar vid varje detekterad 

rörelse.

Så här avslutar du testfunktionen:

1. Välj menyalternativet <Functions> och bekräfta valet med knappen .

2. Använd knappen  för att välja menyalternativet <Test stop>, och 

bekräfta valet med knappen .
  Testbelysningen stängs av.

7.8 KNX-program på/av
Dessa fjärrkontrollskommandon är avsedda för Light Control-boxar med 
KNX-modul. Kommandot  <KNX Prog. on> låter dig tilldela KNX-modulen 
en fysikalisk adress.

Så här aktiverar du KNX-programfunktionen:

1. Välj menyalternativet <Functions> och bekräfta valet med knappen .

2. Använd knappen  för att välja menyalternativet <KNX Prog. on> 

och bekräfta valet med knappen .
  KNX-modulen	befinner	sig	i	programmeringsläge.	

Så här avslutar du KNX-programfunktionen:

1. Välj menyalternativet <Functions> och bekräfta valet med knappen .

2. Använd knappen  för att välja menyalternativet <KNX Prog. off> 

och bekräfta valet med knappen .
  KNX-modulen har lämnat programmeringsläget.
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8 Fjärrkontrollsmenyn <Programming>
Under menyalternativet <Programming> vidtar du permanenta inställningar.

Inställningarna bibehålls även när enheten inte har någon strömfö-
rsörjning, exempelvis om byggnaden utsätts för strömavbrott under 
natten.

8.1 Aktivera/avaktivera programmeringsläget

Så här aktiverar du programmeringsläget med fjärrkontrollen:

  Tryck på knappen .

  Närvarodetektorns blåa lysdiod tänds.
  Belysningen är inställd på 100 % ljuseffekt.
  Detektorn bekräftar varje mottaget kommando genom att den röda 

lysdioden blinkar 2 gånger.

Så här avslutar du programmeringsläget:

Förutsättningar:

• Den blåa lysdioden i sensorhuvudet lyser.

  Tryck på knappen .

  De gjorda inställningarna sparas och programmeringsläget avslu-
tas. 

  Den blåa lysdioden släcks och Light Control-boxen stänger av 
ljuset.

Om programmeringsläget inte avslutas per nyckelknapp inom 5 mi-
nuter efter sista inmatning, återgår Light Control-boxen automatiskt 
till normaldrift. Tidigare vidtagna inställningar lagras automatiskt.

8.2 Kalibrering
Funktionen Kalibrering kan användas när armaturer med inbyggda ljussenso-
rer	anslutits	till	Light	Control-boxen.	Ljussensorn	påverkas	av	reflekterande	
ljus från arbetsytor, väggar och golv. Kalibreringen är en förutsättning för att 
en yta med en viss höjd alltid belyses. 
Du behöver en luxmeter för kalibreringen. De värden som du mäter med 
luxmetern skickar du till Light Control-boxen via fjärrkontrollen. Uppmätta 
luxvärden är referensvärden som Light Control-boxen använder för en exakt 
jämförelseomräkning. Genom kalibreringen kan Light Control-boxen beräk-
na mer exakt vilken ljusstyrka som krävs för att bibehålla önskat konstant 
börvärde för ljusstyrka. 

Endast armaturer  
med ljussensor

Luxmeter
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Hur du ställer in börvärdet för ljusstyrka läser du om i kapitel 
”Ljusbörvärde” sida 55.

80 cm

450 Lux

Ljussensorn måste kalibreras med tre mätningar och minst 1 gång per 
belysningskanal.  För ett optimalt belysningsresultat rekommenderas tre 
mätningar per kanal.

Om en belysningskanal byggs ut med  DALI-rasterarmaturer, 
placera då armaturen med ljussensor på rummets mörkaste plats. 
Bara då kommer även den mörkaste platsen att erhålla tillräckligt 
med ljus.

Undermenyalternativen <Channel 1>, <Channel 2>, <Kanal 3> och <Chan-
nel 4> är identiska. Kalibreringen måste genomföras för varje enskild be-
lysningskanal. I samband med kalibrering lyser endast den belysningskanal 
som för tillfället kalibreras.

Så här kalibrerar du en ljussensor:

1. Välj menyalternativet <Programming> och bekräfta valet med knap-

pen .

2. Tryck på knappen  för att aktivera programmeringsläget.

3. Välj menyalternativet <Calibration> och bekräfta valet med knappen 

4. Använd knappen  för att t.ex. välja menyalternativet <Channel 1>, 

och bekräfta valet med knappen .
  Belysningen för Kanal 1 är inställd på maximal ljusstyrka. Övriga 

belysningskanaler är avstängda. Ljussensorn mäter aktuell ljusstyr-
ka.

Högre precision 
genom  
upprepning

Kalibrerings- 
genomgång
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5. Använd en luxmeter för att mäta aktuellt ljusvärde på önskad plats, 
t.ex. på ett skrivbord. Värdet uppgår till exempelvis 600 lux. 

6. Använd knappen  för att ange luxvärdet, och bekräfta inmatningen 

med knappen .
  Light Control-boxen tar emot värdet och dimmar ner ljuseffekten 

inför nästa mätning.

7. Mät ljusvärdet på nytt med luxmetern. Värdet är nu lägre än vid den 
första mätningen, och uppgår nu till exempelvis 300 lux.

8. Använd knappen  eller  för att ange detta luxvärde, och be-

kräfta inmatningen med knappen .
  Light Control-boxen tar emot värdet och stänger av belysningen.

9. Mät ljusvärdet på nytt med luxmetern. Värdet uppgår till exempelvis 40 lux.

10. Använd knappen  eller  för att ange detta luxvärde i fjärrkon-

trollen, och bekräfta inmatningen med knappen .
  Kalibreringen avslutas. Light Control-boxen aktiverar belysningen 

med maximal ljusstyrka.

11. Tryck på knappen  för att avsluta kalibreringen.

12. Tryck på knappen  för att stänga programmeringsläget.
  Den blåa lysdioden slocknar.
  Belysningen släcks. Om börvärdet för ljusstyrka skulle underskri-

das, kommer ljussensorn att dimma upp armaturerna på Kanal 1.
  Kanalen har kalibrerats. 

13. Upprepa kalibreringen för resterande kanaler.
  Kalibreringen har avslutats.

8.3 Alla kanaler
Under menyalternativet <All Channels> vidtar du inställningar för samtliga 
belysningskanaler.

8.3.1 Inläsningsfunktion
Med inläsningsfunktionen sparar du aktuella ljusvärden för kanalerna som 
börvärden för ljusstyrka. Värdena bildar referensvärden för automatisk belys-
ningsstyrning vid detekterad närvaro. Aktuella ljusvärden kan registreras via 
följande sensorer:

• Light Control-boxar registrerar aktuellt ljusvärde via ansluten DA-
LI-närvarodetektor.

Mätning 1

Mätning 2

Mätning 3

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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• Armaturer med inbyggd ljussensor rapporterar aktuellt ljusvärde för 
sin kanal till Light Control-boxen.

Om en kanal inte har någon sensor (på grund av att endast en 
armatur utan ljussensor arbetar på kanalen) används DALI-närva-
rodetektorns värde för denna kanal.

Inför registreringsprocessen måste först önskat referensvärde ställas in ma-
nuellt. Detta sker via funktionsmenyn.

Så här ställer du in referensvärdena för inläsningsfunktionen:

1. Tryck på knappen  för att aktivera programmeringsläget. 
  Light Control-boxen går in i programmeringsläget och armaturerna 

lyser med maximal ljusstyrka.

2. Välj huvudmenyn <Functions> och bekräfta valet med knappen .

3. Välj en belysningskanal, t.ex. <Channel 1>, och bekräfta valet med 

knappen . 

4. Använd knappen 	för	att	välja	menyalternativet	<Luminous	effi-

ciency>, och bekräfta valet med knappen .

5. Använd knapparna  eller  för att ange procentvärdet för maxi-

mal ljuseffekt. Bekräfta valet med knappen .
  Belysningsstyrkan ändras i enlighet med din inmatning.

6. Välj rummets övriga belysningskanaler och upprepa för dessa Steg 4 och 5.
  Önskad ljusstyrka har ställts in och kan registreras. 

7. Tryck på knappen  för att gå tillbaka till huvudmenyn och utföra 
resterande inställningar.

Så här övertar du referensvärdet med hjälp av registreringsfunktionen:

1. Välj <Functions> i huvudmenyn och bekräfta valet med knappen . 

2. Använd knappen  för att välja menyalternativet <All Channels>, 

och bekräfta valet med knappen .

3. Välj menyalternativet <Registreringsfunktion> och bekräfta valet med 

knappen .

4. Avsluta programmeringsläget genom att trycka på knappen .
  Referensvärdet sparas. 
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8.3.2 Ljusbörvärde
Ljusbörvärdet är börvärdet för ljusstyrka som tjänar som snabbvärde för be-
lysningsstyrningen. Om omgivande belysning understiger förinställt börvärde 
för ljusstyrka, reglerar Light Control-boxen ljusstyrkan vid detekterad närva-
ro. Om värdet exempelvis överskrids på grund av dagsljuset, stänger Light 
Control-boxen automatiskt av anslutna armaturer. 
Med funktionen för ljusbörvärde bestäms ljusbörvärdet i lux för samtliga 
ljuskanaler i ett rum. Du kan överföra önskade eller uppmätta luxvärden till 
Light Control-boxen via fjärrkontrollen. 

Detta förfarande ger ett optimalt resultat för armaturer med kali-
brerad ljussensor. 

Så här ställer du in ljusbörvärdet:

1. Välj menyalternativet <Programming> och bekräfta valet med knap-

pen .

2. Aktivera programmeringsläget genom att trycka på knappen .

3. Använd knappen  för att välja menyalternativet <All Channels>, 

och bekräfta valet med knappen .

4. Använd knappen för att välja menyalternativet <Ljusbörvärde>, 

och bekräfta valet med knappen .

5. Använd knapparna  och  för att ange önskat luxvärde och 

bekräfta valet med knappen .

6. Avsluta programmeringsläget genom att trycka på knappen .
  Ljusbörvärdet har ställts in. 

Om kanalerna ska ha olika börvärden för ljusstyrka måste du använ-
da Registreringsfunktionen. Se avsnitt ”Inläsningsfunktion” sida 53.

8.3.3 Efterlystid
Med funktionen Efterlystid anger du hur länge anslutna armaturer ska lysa 
efter senast detekterade rörelse. Efterlystiden gäller för normaldrift och för 
den åsidosättningsdrift som utgör en tillfällig, manuell ändring av normald-
riften. För mer information om drifttillstånd, se även ”Översikt över drifttill-
stånden” sida 35.
Light Control-boxen avslutar normal- eller åsidosättningsdriften när efter-
lystiden har löpt ut. Varje detekterad rörelse under efterlystiden leder till 
att efterlystiden startas på nytt, samt att normal- eller åsidosättningsdriften 
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fortsätter.
• Minsta efterlystid uppgår till 1 minut.
• Maximal efterlystid uppgår till 240 minuter.

Så här ställer du in efterlystiden:

1. Välj menyalternativet <Programming> och bekräfta valet med knap-

pen .

2. Aktivera programmeringsläget genom att trycka på knappen .

3. Använd knappen  för att välja menyalternativet <All Channels>, 

och bekräfta valet med knappen .

4. Välj menyalternativet <Off delay time> och bekräfta valet med knap-

pen .

5. Använd knapparna  och  för att ange önskad efterlystid och 

bekräfta valet med knappen .

6. Avsluta programmeringsläget genom att trycka på knappen .
  Angiven tidsrymd spara.

8.3.4 Frånkopplingsvarning
Funktionen Avstängningsvarning signalerar att den förinställda efterlystiden 
har löpt ut. I driftläget för avstängningsvarning använder armaturen det 
ljusstyrkevärde som ställts in för orienteringsljuset.
Om någon rörelse detekteras inom tidsramarna för avstängningsvarning, 
återgår detektorn till senast aktiva drifttillstånd. Detta kan utgöras av nor-
maldrift eller åsidosättningsdrift. 
Tiden för avstängningsvarning kan ställas in till mellan 0 och 240 sekunder.

Avstängningsvarningen avaktiveras om tiden ställs in på 0 sekun-
der.

Exempel: Ljusstyrkan dimmades manuellt via en extern knappsats, och 
därigenom har Light Control-boxen försatts i åsidosättningsdrift. Förinställd 
efterlystid har löpt ut. Nu inleds varningstiden för avstängning, som ställts 
in på 60 sekunder. Under denna period använder belysningen den ljusstyr-
ka som ställts in för orienteringsljuset. Om någon närvaro detekteras under 
denna period återgår Light Control-boxen till åsidosättningsdrift

Så här ställer du in varningstiden för avstängning:

1. Välj menyalternativet <Programming> och bekräfta valet med knap-

pen .
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2. Aktivera programmeringsläget genom att trycka på knappen .

3. Använd knappen  för att välja menyalternativet <All Channels>, 

och bekräfta valet med knappen .

4. Välj	menyalternativet	<Off	warning>	och	bekräfta	ditt	val	med	knap-

pen .

5. Använd knapparna  och  för att ange önskad tidsrymd och 

bekräfta valet med knappen .

6. Avsluta programmeringsläget genom att trycka på knappen .
  Varningstiden för avstängning ställs in.

8.3.5 Orienteringsljus
Funktionen Orienteringsljus möjliggör en diskret belysning. Du kan ställa in 
orienteringsljusets ljusstyrka på ett värde mellan 10 % och 50 % av maxi-
mal ljusstyrka. Dessutom kan du ställa in hur länge eller från och till vilka 
tidpunkter som orienteringsljuset ska vara aktivt. 
Orienteringsljuset slås endast på om förinställd efterlystid och ev. inställd 
varningstid för avstängning har löpt ut. Orienteringsljusets varaktighet kan 
även anges som noll minuter. 

Så här ställer du in ljusstyrkan för orienteringsljuset:

1. Välj menyalternativet <Programming> och bekräfta valet med knap-

pen .

2. Aktivera programmeringsläget genom att trycka på knappen .

3. Använd knappen  för att välja menyalternativet <All Channels>, 

och bekräfta valet med knappen . 

4. Använd knappen  för att välja menyalternativet <Orientation 

light>, och bekräfta valet med knappen .

5. Använd knapparna  och  för att ange ljusstyrkan i procent av 

maximal ljusstyrka, och bekräfta valet med knappen .

6. Avsluta programmeringsläget genom att trycka på knappen .
  Orienteringsljusets ljusstyrka har nu ställts in.

Förutsättningar 

Ljushet
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8.3.6 Orient. tidsläge
Med menyalternativet <Orient. time mode> anger du om tidsrymden för 
orienteringsljuset ska anges i minuter eller via start- och sluttider. För valet 
gäller: 

• Om du aktiverar inställningen <in minutes>, kommer inställningarna 
under menyalternativet <Orient. light from h> och<Orient. light to h> 
att avaktiveras. 

• Om du aktiverar inställningen<From h to h>, kommer inställningen för 
menyalternativet <Orient. light in min.> att avaktiveras. 

Så här aktiverar du minutläget:

1. Välj menyalternativet <Programming> och bekräfta valet med knap-

pen .

2. Aktivera programmeringsläget genom att trycka på knappen .

3. Använd knappen  för att välja menyalternativet <All Channels>, 

och bekräfta valet med knappen .

4. Välj menyalternativet <Orient. time mode> och bekräfta valet med 

knappen .

5. Använd knappen  för att bekräfta menyalternativet <in minutes>.

6. Avsluta programmeringsläget genom att trycka på knappen .
  Orienteringsbelysningens varaktighet kan nu ställas in under me-

nyalternativet <Orient. min.>.
För att ange önskat minutvärde, läs följande avsnitt ”Orient. i min.” sida 59.

Så här aktiverar du läget för tid:

1. Välj menyalternativet <Programming> och bekräfta valet med knap-

pen .

2. Aktivera programmeringsläget genom att trycka på knappen .

3. Använd knappen  för att välja menyalternativet <All Channels>, 

och bekräfta valet med knappen .

4. Välj menyalternativet <Orient. time mode> och bekräfta valet med 

knappen .

5. Använd knappen  för att välja menyalternativet<From h to h>, och 

bekräfta valet med knappen .

Varaktighet, 
läge

Varaktighet i 
minuter

Varaktighet 
efter tid
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6. Avsluta programmeringsläget genom att trycka på knappen .
  Orienteringsljusets tidrymd kan nu ställas in via menyalternativen 

<Orient. light from h> och<Orient. light to h>.
För information om hur du anger önskade start- och sluttider, börja läsa här 
Sida 59.

8.3.7 Orient. i min.
Via menyalternativet <Orient. light in min.> anger du  ett värde för oriente-
ringsljusets lystid som uppgår till mellan 0 och 240 minuter. 

Om orienteringsljusets lystid anges som noll minuter, innebär det-
ta att orienteringsljuset avaktiveras 

Förutsättningar:

• Inställningen <in minutes> under menyalternativet <Orient. time 
mode>	aktiveras.	Mer	information	om	detta	finns	i	kapitel	”Orient.	
tidsläge” sida 58.

 Så här ställer du in orienteringsljusets ljuslängd i minuter:

1. Välj menyalternativet <Programming> och bekräfta valet med knap-

pen .

2. Aktivera programmeringsläget genom att trycka på knappen .

3. Använd knappen  för att välja menyalternativet <All Channels>, 

och bekräfta valet med knappen .

4. Använd knappen  för att välja menyalternativet <Orient. light in 

min.> och bekräfta valet med knappen .

5. Använd knapparna  och  för att ange önskad tid i minuter och 

bekräfta valet med knappen .

6. Avsluta programmeringsläget genom att trycka på knappen .
  Orienteringsljusets tidsrymd har nu ställts in i minuter.

8.3.8 Orient. fr. tim. / Orient. till tim.
Med menyalternativen <Orient. light from h> och<Orient. light to h> kan du 
ställa in orienteringsljusets tidsrymd med start- och sluttid. 

Tack vare det inbyggda batteriet bibehålls inställda tidpunkter 
även vid strömavbrott.

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

Bat ok LS ELC

Ange minuter
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 Förutsättningar:
• I menyn <Calender> har korrekt tid ställts in. Se avsnitt ”8.8 Kalen-

der” på sidan 67.
• Inställningen <Till och med tid> i menyalternativet <Orient. time 

mode> måste vara aktiverad. För mer information, läs kapitlet Orient. 
tidsläge.

Så här ställer du in start- och sluttid:

1. Välj menyalternativet <Programming> och bekräfta valet med knap-

pen .

2. Aktivera programmeringsläget genom att trycka på knappen .

3. Använd knappen  för att välja menyalternativet <All Channels>, 

och bekräfta valet med knappen .

4. Använd knappen  för att välja menyalternativet <Orient. light from 

h> och bekräfta valet med knappen .

5. Använd knapparna  och  för att ange önskad starttid och be-

kräfta valet med knappen .
  Starttiden matas in.

6. Tryck 1 gång på knappen . 

7. Använd knappen  för att välja menyalternativet<Orient. light to h> 

och bekräfta valet med knappen .

8. Använd knapparna  och  för att ange önskad sluttid och bekräf-

ta valet med knappen .

9. Avsluta programmeringsläget genom att trycka på knappen .
  Orienteringsbelysningens varaktighet anges med start- och slutti-

der.

Inställning med start- och sluttid är inte detsamma som styrning 
med omkopplingstid. Om normaldriftens efterlystid och varningsti-
den för avstängning löper ut före orienteringsljusets starttid, växlar 
Light Control-boxen till energispardrift utan belysning. Det tids-
styrda orienteringsljuset aktiveras inte då.  
Om du vill säkerställa att orienteringsljuset lyser nattetid, ange då 
starttiden till en tidpunkt då rörelser fortfarande detekteras. När 
efterlystiden har löpt ut, växlar armaturen till orienteringsljusdrift.

Ange tid

Skillnad, 
timerstyrning



Fjärrkontrollsmenyn <Programming>

D
ok

.n
r 

B
A

0
1

2
4

9
7

_0
3

61/ 108

SE

8.3.9 Helautomat
Så här agerar Light Control-boxen vid aktiverad Helautomatik:

Belysningen slås på automatiskt, när

• omgivande belysning underskrider förinställt börvärde för ljusstyrka 
och

• detektorn	identifierar	en	närvaro.

Belysningen slås av automatiskt, när

• Omgivningsljuset är ljusare än det inställda börvärdet för ljusstyrkan
eller:

• ingen rörelse detekteras
och

• inställd efterlystid har löpt ut.

Så här aktiverar du helautomatiken:

1. Välj menyalternativet <Programming> och bekräfta valet med knap-

pen .

2. Aktivera programmeringsläget genom att trycka på knappen .

3. Använd knappen  för att välja menyalternativet <All Channels>, 

och bekräfta valet med knappen .

4. Använd knappen  för att välja menyalternativet <Full automatic>, 

och bekräfta valet med knappen .

5. Avsluta programmeringsläget genom att trycka på knappen .
  Helautomatikläget aktiveras.

8.3.10 Halvautomatik
Om funktionen Halvautomatikläge är aktiverad, måste armaturen tillkopplas 
via extern knappsats. Belysningen stängs av automatiskt om detektorn inte 
detekterar någon närvaro under efterlystiden.

Belysningen slås av automatiskt, när 

• Omgivningsljuset är ljusare än det inställda börvärdet för ljusstyrkan
eller:

• ingen rörelse detekteras
och

• förinställd efterlystid har löpt ut för belysningstiden.
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Så här aktiverar du halvautomatiken:

1. Välj menyalternativet <Programming> och bekräfta valet med knap-

pen .

2. Aktivera programmeringsläget genom att trycka på knappen .

3. Använd knappen  för att välja menyalternativet <All Channels>, 

och bekräfta valet med knappen .

4. Välj menyalternativet <Semi automatic> och bekräfta valet med knap-

pen .

5. Avsluta programmeringsläget genom att trycka på knappen 
  Halvautomatikläget aktiveras.

8.4 Tilldela kanal
Med denna funktion kan du tilldela en armatur ett annat kanalnummer. Det 
nya kanalnumret får inte vara upptaget av någon annan armatur. Genom 
att sortera om kanalnumren hjälper du fjärrkontrollen, detta genom att inte 
tillåta icke tillåtna tilldelningar. 

Vill	du	använda	flera	stycken	Light	Control-boxar?	Utför	funktionen	
Tilldela kanal innan du ansluter Light Control-boxar per DALI. 

Så här tilldelar du en ny kanal till en armatur:

1. Välj menyalternativet <Programming> och bekräfta valet med knap-

pen .

2. Aktivera programmeringsläget genom att trycka på knappen .

3. Använd knappen  för att välja menyalternativet <Channel map>, 

och bekräfta valet med knappen .

4. Tryck på knappen  en gång till. 

5. Tilldela önskat kanalnummer till den första kanalen. Använd knappen 

 för att välja kanalnumret och bekräfta valet med knappen . 

6. Återgå till kanalvalet genom att trycka på knappen . 

7. Använd knappen  för att välja nästa kanal, och bekräfta valet med 

knappen . 

8. Tilldela kanalen önskat kanalnummer. Använd knappen  för att 
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välja kanalnumret och bekräfta valet med knappen .

9. Upprepa förfarandet för de återstående två kanalerna. 

10. Återgå till kanalurvalet och tryck på knappen  när alla kanaler har 
fått sina respektive kanalnummer. 

11. Använd knappen  för att välja kommandot <OK>, och bekräfta 

valet med knappen .

12. Avsluta programmeringsläget genom att trycka på knappen .
  Kanalnumren tilldelas på nytt.

8.5 DALI-tilldelning
Som standard är Light Control-boxens fyra DALI-gränssnitten numeriskt 
tilldelade belysningskanalerna. Belysningskanal C2 motsvarar exempelvis 
DALI-gränssnittet C2.
Denna tilldelning kan du ändra hur du vill med funktionen DALI-tilldelning. 
Du	kan	också	tilldela	flera	DALI-gränssnitt	till	en	belysningskanal.

Så här tilldelar du en annan belysningskanal till ett DALI-gränssnitt:

1. Välj menyalternativet <Programming> och bekräfta valet med knap-

pen .

2. Aktivera programmeringsläget genom att trycka på knappen .

3. Använd knappen  för att välja menyalternativet <DALI Map>, och 

bekräfta valet med knappen .

4. Använd knappen  för att välja önskat DALI-gränssnitt, och bekräfta 

valet med knappen .
  DALI-gränssnittet anges med aktuellt ljuskanalnummer.

5. Använd knappen  eller  för att ställa in den ljuskanal som detta 

DALI-gränssnitt ska tilldelas, och bekräfta valet med knappen .

6. Avsluta programmeringsläget genom att trycka på knappen .
  DALI-gränssnittet har nu tilldelats önskad ljuskanal.
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8.6 DALI-brytare
Under	menyalternativet	DALI-brytare	konfigurerar	du	DALI-brytarna	1	och	2.	
Inställningsmöjligheterna är desamma för DALI-brytarna 1 och 2. 

8.6.1 DS1/DS2 har anslutits
Denna funktion gör att Light Control-boxen skickar styrkommandon. Till sin 
fabriksinställning är DS1/DS2 ansluten aktiv. Denna funktion behövs alltså 
bara om du har avaktiverat kommandoutmatningen med funktionen DS1/
DS2 ej ansluten.  

Så här aktiverar du utmaningen av styrkommandon till DALI-brytare 1 
eller 2: 

1. Välj menyalternativet <Programming> och bekräfta valet med knap-

pen .

2. Aktivera programmeringsläget genom att trycka på knappen .

3. Använd knappen 	för	att	välja	menyalternativet	<DALI	switch>,	

och bekräfta valet med knappen .

4. Använd knappen  för att välja den DALI-brytare som ska registre-

ras som ansluten, och bekräfta valet med knappen . 

5. Avsluta programmeringsläget genom att trycka på knappen .
  Vald DALI-brytare har nu registrerats som ansluten. 

8.6.2 DS1/DS2 har inte anslutits
Med denna funktion stänger du av utmatningen av styrkommandon till en 
DALI-brytare. Om du aktiverar denna inställning kan du inte längre slå på 
eller stänga av DALI-brytaren tillfälligt i funktionsmenyn.

Så här avaktiverar du DALI-brytare 1 eller 2:

1. Välj menyalternativet <Programming> och bekräfta valet med knap-

pen .

2. Aktivera programmeringsläget genom att trycka på knappen .

3. Använd knappen 	för	att	välja	menyalternativet	<DALI	switch>,	

och bekräfta valet med knappen .

4. Använd knappen  för att välja den DALI-brytare som ska registre-

ras som icke ansluten, och bekräfta valet med knappen .

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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5. Avsluta programmeringsläget genom att trycka på knappen .
  Vald DALI-brytare har nu registrerats som icke ansluten.

8.6.3 DS1/DS2-efterbelysning
Med denna funktion anger du hur länge DALI-omkopplare ska låta anslutna 
enheter vara påslagna efter den senast detekterade rörelsen. Du kan ställa 
in varaktigheten på mellan 1 och 255 minut(er).

Så här ställer du in efterlystiden för DALI-brytare 1 eller 2: 

1. Välj menyalternativet <Programming> och bekräfta valet med knap-

pen .

2. Aktivera programmeringsläget genom att trycka på knappen .

3. Använd knappen 	för	att	välja	menyalternativet	<DALI	switch>,	

och bekräfta valet med knappen .

4. Använd knappen 	för	att	välja	menyalternativet	<DS1	switch-off	
delay>	eller	<DS2	switch-off	delay>	och	bekräfta	valet	med	knappen	

.

5. Använd knapparna  och  för att ange önskad tidsrymd och 

bekräfta valet med knappen .

6. Avsluta programmeringsläget genom att trycka på knappen .
  Efterlystiden ställs in för vald DALI-brytare.

8.6.4 DS1/DS2-läge
Med denna funktion ställer du in DALI-brytarnas beteende mer exakt. Du 
kan välja följande inställningar:
Helautomatik: Om denna funktion har aktiverats kopplar DALI-brytaren på 
ansluten enhet om ingen närvaro detekteras. Denna funktion kan också akti-
veras när Light Control-boxen arbetar med halvautomatik. 
Halvautomatik: Om denna funktion har aktiverats måste DALI-omkopplaren 
slås på manuellt när erfterlystiden för normalstyrnings- eller åsidosättnings-
drift har löpt ut.
Pulsdrift k: Om denna funktion har aktiverats, slår DALI-omkopplaren på 
enheter som exempelvis trapphusbrytare eller strömsprångsrelä genom en 
impuls. Impulsen upprepas regelbundet så länge rörelser detekteras. 
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Så här ställer du in läget för DALI-brytare 1 eller 2:

1. Välj menyalternativet <Programming> och bekräfta valet med knap-

pen .

2. Aktivera programmeringsläget genom att trycka på knappen .

3. Använd knappen 	för	att	välja	menyalternativet	<DALI	switch>,	

och bekräfta valet med knappen .

4. Använd knappen  för att välja menyalternativet <DS1 Mode> eller 

<DS2 Mode> och bekräfta valet med knappen .

5. Använd knappen  eller  för att välja önskat läge och bekräfta 

valet med knappen  .

6. Avsluta programmeringsläget genom att trycka på knappen .
  Vald DALI-brytare arbetar nu i det inställda läget.

8.7 Scenredigerare
Under menyalternativet <Scene editor> kan du ange och spara maximal 
ljusstyrka för en ljusscen i procent. Du anger här dessutom om en DALI-bry-
tare ska slås på eller av med scenen. 

Så här ställer du in en scen:
Ändringen sker med hjälp av exemplet Scen 3 i Kanal 2.

1. Välj menyalternativet <Programming> och bekräfta valet med knap-

pen .

2. Använd knappen  för att välja menyalternativet <Scene editor>, 

och bekräfta valet med knappen .
  Undermenyn	visar	en	matris	med	fördefinierade	ljusvärden	per	

kanal och scen. Dessa värden kan ställas in individuellt.

3. Använd knappen  för att navigera till kolumnen <Sz3> i matrisen, 

och använd knappen  för att navigera till rad <C2>. Bekräfta valet 

med knappen .

4. Ändra värdet för ljuseffekten med knappen  till 60 procent. Be-

kräfta valet med knappen .

5. Tryck 1 gång på knappen . 

 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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6. För att ändra brytarstatusen för DALI-brytare 1 eller 2, använd knap-

pen 	för	att	navigera	till	matrispunkt	DSw1	eller	DSw2,	och	be-

kräfta valet med knappen .

7. Använd knapparna  och för att ange önskad brytarstatus och 

bekräfta valet med knappen .

8. Tryck 1 gång på knappen . 
  Du	befinner	dig	nu	på	den	tidigare	positionen	i	matrisen.	De	in-

ställda värdena måste nu överföras till Light Control-boxen:

9. Använd knappen  för att navigera till raden <Scene>.
  Matrispunkten <OK> markeras. 

10. Tryck 1 gång på knappen .
  På skärmen visas <Send scene…>. Fjärrkontrollen överför de nya 

värdena till Light Control-boxen.

Scenredigeraren lagrar de senast inställda värdena. Om du alltså 
vill ställa in samma scen i ett annat rum, behöver du bara skicka 
önskad scen till Light Control-boxen med <OK> i programmerings-
läget.

8.8 Kalender
I menyn <Calender> kan du ange datum och tid. Tiden måste ställas in om 
orienteringsljuset ska lysa i samband med start- och sluttiderna. 

Klockan bör ställas in en gång om året.

Tack vare det inbyggda batteriet bibehålls inställningarna även vid 
strömavbrott.

Så här ställer du in datum:

1. Välj menyalternativet <Programming> och bekräfta valet med knap-

pen .

2. Aktivera programmeringsläget genom att trycka på knappen .

3. Använd knappen  för att välja menyalternativet <Calender>, och 

bekräfta valet med knappen .

4. Menyalternativet <Years> markeras. Bekräfta valet med knappen .

5. Inmatningen omfattar värden från och med år 2000. Använd knap-
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parna  och  för att ange årtalet, och bekräfta inställningen med 

knappen . 
  Årtalet ställs in. 

6. Använd knappen  för att gå tillbaka till kalendermenyn.

7. Använd knappen  för att välja menyalternativet <Month>, och 

bekräfta valet med knappen .

8. Använd knapparna  och  för att ange månaden, och bekräfta 

inställningen med knappen . 
  Månadsvärdet ställs in. 

9. Använd knappen  för att gå tillbaka till kalendermenyn.

10. Använd knappen  för att välja menyalternativet <Days>, och be-

kräfta valet med knappen .

11. Använd knapparna  och  för att ange värdet för dag, och be-

kräfta inställningen med knappen . 
  Dagen ställs in. 

12. Spara utförda inställningar genom att trycka på knappen  för att 
avsluta programmeringsläget.

Så här ställer du in tid:

1. Välj menyalternativet <Programming> och bekräfta valet med knap-

pen .

2. Aktivera programmeringsläget genom att trycka på knappen .

3. Använd knappen  för att välja menyalternativet <Calender>, och 

bekräfta valet med knappen .

4. Använd knappen  för att välja menyalternativet <Hours>, och be-

kräfta valet med knappen .

5. Använd knapparna  och  för att ange timmen, och bekräfta 

inställningen med knappen . 

6. Använd knappen  för att gå tillbaka till kalendermenyn.

7. Använd knappen  för att välja menyalternativet <Minutes> och 
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bekräfta valet med knappen .

8. Använd knapparna  och  för att ange minutantalet, och bekräf-

ta inställningen med knappen . 

9. Använd knappen  för att gå tillbaka till kalendermenyn.

10. Använd knappen  för att välja menyalternativet <Seconds> och 

bekräfta valet med knappen .

11. Använd knapparna  och  för att ange sekundantalet, och be-

kräfta inställningen med knappen . 
  Tiden ställs in.

12. Spara genomförda inställningar genom att trycka på knappen  för 
att avsluta programmeringsläget.

8.9 Fabriksåterställning
Med funktionen Fabriksåterställning kan du återställa de programinställ-
ningar som Light Control-boxen har när den levereras. Inställningarna för 
fabriksprogrammet	finns	i	avsnitt	”Fabriksinställningar”	sida	34. 

Så här aktiverar du fabriksåterställningen:

1. Välj menyalternativet <Programming> och bekräfta valet med knap-

pen .

2. Aktivera programmeringsläget genom att trycka på knappen .

3. Använd knappen  för att välja menyalternativet <Factory reset>, 

och bekräfta valet med knappen .

4. Avsluta programmeringsläget genom att trycka på knappen .
  Light Control-boxen återställs till sina fabriksinställningar. 

8.10 Återställningsredigerare
Om du har gjort inställningar i scenredigeraren, kan du använda funktionen 
Återställningsredigerare för att återställa dessa. Scenredigerarens värden 
återgår då till de fabriksinställda värdena. 

Med funktionen Återställningsredigerare ändrar du inte inställning-
arna i Light Control-boxen. Du återställer endast lokalt de fabriks-
inställda	värden	som	finns	i	scenredigeraren.	
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Så här återställer du scenredigerarens ursprungliga värden:

1. Välj menyalternativet <Programming> bekräfta valet med knappen 
.

2. Använd knappen  för att välja menyalternativet <Reset Editor> och 

bekräfta valet med knappen .
  Värdena i scenmatrisen återställs till leveranstillståndet.

8.11 Känslighet
Till Light Control-boxen anslutna DALI-detektorer är exakta och högkänsli-
ga närvarodetektorer. I sällsynta fall kan störande faktorer som exempelvis 
varmluftsströmmar föranleda en felaktig närvarodetektion. Med funktionen 
Känslighet kan du anpassa närvarodetektorns känslighet.
Du kan ställa in känsligheten på: 
<sensitive>, <normal>, <reducerad> samt <starkt reducerad>. 
I fabriksinställningen är närvarodetektorn inställd på  <sensitive>. 

Så här ställer du in närvarodetektorns känslighet:

1. Välj menyalternativet <Programming> bekräfta valet med knappen 
.

2. Aktivera programmeringsläget genom att trycka på knappen .

3. Använd knappen  för att välja menyalternativet <Sensitivity>, och 

bekräfta valet med knappen . 

4. Använd knapparna  och  för att ange önskad känslighet och 

bekräfta valet med knappen . 

5. Avsluta programmeringsläget genom att trycka på knappen .
  Närvarodetektorns känslighet anpassas efter inställt värde. 

8.12 Detektor-lysdiod på/Detektor-lysdiod av
Lysdiodlamporna i närvarodetektorns sensorhuvud anger närvarodetektorns 
status. Denna funktion är påslagen i fabriksinställningarna. Den kan slås på 
och av via fjärrkontrollen. Lysdiodsignalerna är:

• Den röda lysdiodlampan blinkar när fjärrkontrollen tar emot komman-
don.

• Den blåa lysdioden lyser när Light Control-boxen står i programme-
ringsläge. 

• Den gröna lysdioden lyser när detektorn detekterar rörelser.

Inställnings- 
värden
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Du kan avaktivera den gröna lysdioden så att Lysdiodsignalen inte avges vid 
varje detekterad rörelse. 

Så här avaktiverar du den gröna lysdiod-lampan i sensorhuvudet:

1. Välj menyalternativet <Programming> bekräfta valet med knappen 
.

2. Aktivera programmeringsläget genom att trycka på knappen .

3. Använd knappen  för att välja menyalternativet <Detector LEDs 

Off> och bekräfta valet med knappen .

4. Avsluta programmeringsläget genom att trycka på knappen .
  Den gröna lysdioden släcks. 

Så här aktiverar du den gröna lysdiod-lampan i sensorhuvudet:

1. Välj menyalternativet <Programming> bekräfta valet med knappen .

2. Aktivera programmeringsläget genom att trycka på knappen .

3. Använd knappen  för att välja menyalternativet <Detector LEDs 

On> och bekräfta valet med knappen .

4. Avsluta programmeringsläget genom att trycka på knappen .

  Den gröna lysdioden tänds.

8.13 Ljusvärde av/ljusvärde på
Konstantljusregleringen behöver information om rådande ljusstyrka för att 
kunna arbeta korrekt. Om armaturer med ytterligare ljussensorer har anslu-
tits, överför ljussensorerna ljusstyrkevärdena till Light Control-boxen. Den 
externa DALI-detektorn tjänar då som närvaro detektor och som mottagare 
av fjärrkontrollens infraröda kommandon. 

Om anslutna armaturer inte har någon ljussensor kan DALI-detektorn överta 
mätningen av ljusvärden.

Den mest exakta belysningen får du om du ansluter armaturer med in-
byggd ljussensor. Ljussensorn kan kalibreras separat. Mer information 
om	kalibrering	av	ljussensorn	finns	i	avsnitt	”Kalibrering”	sida	51.

I leveranstillståndet mäter DALI-detektorn ljusstyrkan. När en detektor tar 
emot för mycket ljus utifrån på grund av sin monteringsposition kan det 
påverka konstantljusregleringen. I så fall kan du avaktivera ljusmätning via 
detektorn.

Armatur med 
ljussensor
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Så här avaktiverar du ljusmätningen via en DALI-detektor:

Förutsättningar:

• Välj en position som ligger så nära en punkt direkt under närvarode-
tektorn som möjligt.

• Rikta fjärrkontrollen direkt på detektorn, så att endast den kan ta 
emot signalen från fjärrkontrollen.

1. Välj menyalternativet <Programmering> och bekräfta ditt val med 

knappen .

2. Aktivera programmeringsläget genom att trycka på knappen .

3. Använd knappen för att välja  menyalternativet <Ljusvärde av> och 

bekräfta valet med knappen .
  Den röda lysdiod-lampan i sensorhuvudet blinkar 3 gånger.

4. Avsluta programmeringsläget genom att trycka på knappen .
  Ljusmätningen avaktiveras.

Då kan aktivera ljusmätningen igen med menyalternativet <Ljusvärde på>.

8.14 Detektor fabriksåterställning
Med funktionen Detektor fabriksåterställning kan du återställa följande in-
ställningar till deras respektive fabriksinställningar:

• Skicka ljusvärde
• Närvarodetektorns känslighet 
• Detektorlysdioder

Alla andra inställningar, till exempel för efterlystiden, påverkas inte av fa-
briksåterställningen för detektor.

Så här aktiverar du fabriksåterställningen för detektor:

1. Välj menyalternativet <Programming> och bekräfta valet med knap-

pen .

2. Aktivera programmeringsläget genom att trycka på knappen .

3. Använd knappen  för att välja menyalternativet <Detector Fact. 

reset>, och bekräfta valet med knappen .

4. Avsluta programmeringsläget genom att trycka på knappen .
  De värden som lagrats i detektorn återställs till fabriksinställning-

arna. 
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8.15 Detektor ljusfaktor
Mätningen av ljusstyrka via närvarodetektor sker på ett mindre avstånd 
från	skrivbordsytan.	Om	ljusstyrkan	på	den	plats	där	detektorn	befinner	sig	
skiljer sig alltför mycket från ljusstyrkan på skrivbordsytan, innebär detta 
att konstantljusregleringen inte genererar önskad ljusstyrka. I sådana fall 
hjälper det att anpassa detektorns känslighet. Till detta används funktionen 
”Detektor ljusfaktor”. 
Per fabriksinställning är ljusvärdesfaktorn inställd på värdet 2,5. Om ljus-
mätningen anger att ljusstyrkan vid skrivbordet understiger inställt ljus-
börvärde, innebär detta att faktorn 2,5 är för hög och måste sänkas. Om 
uppmätt ljusstyrka är större, måste du ange en högre faktor för ljusvärdet.

Så här ställer du in faktorn för ljusvärdet:

1. Använd en luxmeter för att mäta ljusstyrkan på önskad plats, till ex-
empel på skrivbordsytan.

2. Jämför uppmätt värde med det ljusbörvärde du har ställt in. Jämförel-
sen anger om du måste öka eller sänka ljusfaktorn. 

3. Välj menyalternativet <Programming> och bekräfta ditt val med knap-

pen .

4. Aktivera programmeringsläget genom att trycka på knappen .

5. Använd knappen  för att välja menyalternativet <Ljusfaktor för 

detektor> och bekräfta valet med knappen .

6. Använd knapparna  och  för att ange önskad känslighet och 

bekräfta valet med knappen . 

7. Avsluta programmeringsläget genom att trycka på knappen .

8. Jämför återigen ljusstyrkan på önskad plats med inställt ljusbörvärde 
med hjälp av en luxmeter.

9. Upprepa stegen 3 till 7 tills uppmätt ljusstyrka och ljusbörvärdet en-
dast skiljer sig marginellt åt.

  Ljusvärdesmätningen anpassas.

För:  
Ljusmätning 
via detektorn
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9 Användning via Bluetooth-app

9.1 SmartDriver med Bluetooth
Light Control-boxar med inbyggd Bluetooth-modul kan utöver den infraröda 
fjärrkontrollen även styras via app och trådlös Bluetooth-anslutning.
Bluetooth möjliggör en bekväm installation av Light Control-boxarna via 
smartphone	eller	surfplatta	även	på	platser	utan	trådlöst	nätverk	(WLAN).
Light Control-boxar med Bluetooth arbetar med den energisnåla standarden 
”Bluetooth	Low	Energy”,	som	även	kallas	”Bluetooth	Smart”	eller	”Blue-
tooth 4 LE”. Räckvidden för denna trådlösa anslutning uppgår till maximalt 
10 meter.
För att styra en Light Control-box via Bluetooth behöver du:

• en enhet som kan skicka via Bluetooth och som stöder Bluetooth-stan-
darden	”Low	Energy”.	Detta	gäller	som	regel	alla	moderna	smartpho-
nes, bärbara datorer och surfplattor med Bluetooth. Vissa tillverkare 
kännetecknar dessa enheter med logotypen ”Bluetooth Smart Ready”. 
De enheter på vilka ESYLUX-appen kan installeras klarar som regel 
även denna Bluetooth-standard.

• Den	kostnadsfria	appen	ESYLUX	LIGHT	CONTROL	måste	finnas	in-
stallerad på Bluetooth-enheten.

I vissa fall måste de som använder Bluetooth-boxen använda universalfjärr-
kontrollen: När detektorns känslighet måste anpassas (se kapitel 8.15 på 
sidan 73).

9.2 Appen ESYLUX LIGHT CONTROL
Den kostnadsfria appen ESYLUX LIGHT CONTROL ger  
dig nästan samtliga fjärrkontrollsfunktioner för att  
konfigurera	och	styra	Light	Control-boxar.	

Appen	finns	för	följande	mobila	enheter:

• Apple-enheter  
med operativsystem iOS 9 eller högre 

• Android-enheter med Android-version 5.0 eller högre
Appen kan hämtas från Apple Store eller Google Playstore.

9.2.1 Använda appen
Till sin användning håller sig appen övervägande till beprövade konventioner.
App-version 1.17.2 undantagen: I denna version, om du öppnar en menysi-
da	där	funktioner	sedan	tidigare	finns	aktiverade,	överför	appen	det	senaste	
funktionsurvalet som ett nytt kommando till Light Control-boxen. Att öppna 
menysidan kan föranleda oväntade ändringar i ljusstyrkan.
Exempel: Du har öppnat Scen 1 i scenmenyn. Därefter startar du SymbiLo-
gic, varigenom scenen avaktiveras. Om du därefter på nytt går till scenme-

Förutsättningar

Fjärrkontroll 
krävs!
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nyn, skickar appen automatiskt kommandot att starta Scen 1.
Följande åtgärder är möjliga:

Styrelement Exempel Användaråt-
gärd

Effekt  
(exempel)

Enkel  
knapp

, Tryck Navigering i överordnad 
meny;  
bekräfta inmatning

Skjut- 
brytare

,   Skjut Växla  
mellan värden som 
”på” och ”av”

Skjutreglage  Skjut Ställa in värden 

Text- eller  
värdefält

Tryck Aktivera fältet för in-
matning;  
visa tangentbord eller 
urvalslista

Urvalsfält Bläddra; 
bläddra i 
lista med 
värden

Värdeurval

I de följande användningsstegen betecknas samtliga knappar mellan klamrar 
(”<  >”).

9.2.2 Skillnader mellan Android- och iOS-apparna
Appen har samma funktioner oavsett operativsystem. Knapparnas bildtext 
kan emellertid variera i enskilda fall. Till exempel står på Android-appens 
bekräftelse knapp ofta <OK>. På Apple-appens knapp står ofta <Klar>. 
Ytterligare	mindre	skillnader	finns	i	symbolernas	och	knapparnas	form.	I	
ett	fåtal	fall	finns	knapparna	på	olika	platser.	Dessutom	är	bakgrundsfärgen	
annorlunda i Android-appen jämfört med iOS-appen. Bakgrundsfärgerna kan 
även variera mellan olika Android-appar som installeras på olika enheter. Or-
sak: Android-appen anpassar sig efter färgschemat på den enhet som appen 
installeras på.

Följande inställningssida anger skillnaderna mellan app-versionerna:  

Skillnader mellan  
Android-appar
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Bakgrundsfärger och brytarfärger varierar. Dessutom sitter knapparna <Ljus-
kanaler>/<Omkopplarkanaler> nedtill i Apple-appen (till vänster) och upptill 
i Android-appen (till höger).

Skärmdumparna kommer från en iPhone med iOS 9 samt en 
smartphone med Android 5. PÅ en surfplatta blir avstånden mel-
lan knapparna avsevärt större. 
Härefter anges iOS-skärmdumparna alltid till vänster och An-
droid-skärmdumparna alltid till höger.

9.3 Skapa Bluetooth-anslutning
Innan du kan styra en Light Control-box via appen måste du registrera Light 
Control-boxen i appen med ID-koden. Detta behöver endast utföras en enda 
gång.

Förutsättningar:

• Light Control-box med Bluetooth har anslutits
• Bluetooth har aktiverats på enheten
• ID-koden på typskylten står till förfogande.

Skärmbilder:  
Apple till vänster, 
Android till höger
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Så här ställer du in Bluetooth-anslutningen:

1. Starta appen ESYLUX LIGHT CONTROL.
  Urvalsbildskärmen för enheten visas:

2. Tryck på knappen < >. 
  Registreringsbildskärmen för enheter visas:  

 

3. Tryck på inmatningsfältet under ”Adress” för att ange ID för Light 
Control-boxen.

  Tangentbordet för din enhet visas.

4. Ange ID-koden för Light Control-boxen utan bindestreck eller mellan-
slag, och bekräfta inmatningen genom att trycka på <Lägg till nu>.

  Light Control-boxen har nu registrerats hos din Bluetooth-enhet.  
Appen är redo att styra Light Control-boxen. 

Efter registreringen visas Light Control-boxen konstant i appens enhetsval-
skärm. Flera registrerade Light Control-boxar visas i en lista, t.ex. så här:

 

I samband med varje start söker appen automatiskt efter Bluetooth-enheter-
na i listan. Av detta skäl kan knappen < > inte användas direkt efter 
starten, detta eftersom skanningsprocessen fortfarande körs. Om en anslut-
ning	finns	till	en	Light	Control-box	så	anges	detta	via	symbolen	< > 
före enhetsnamnet.

Urvals-skärm 
för enheter

Registrerings- 
skärm för en-
heter

Skannings-
funktion
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Efter den första genomsökningen kan du starta ytterligare genomsökningar 
med ett enda tryck på knappen < >. Om du till exempel vill styra Light 
Control-boxar i ett annat rum, kan du använda genomsökningsfunktionen för 
att snabbt uppdatera anslutningarna.

Endast en Bluetooth-anslutning åt gången kan upprättas till Light 
Control-boxen. Om någon annan för tillfället styr Light Control-box-
en via Bluetooth, kan inte appen upprätta någon anslutning.

För att ta bor en Light Control-box ur listan, öppna redigeringsmenyn för 
Light	Control-boxen.	Där	finns	raderingsalternativet.	För	att	nå	redigerings-
menyn trycker du på knappen < > i urvalsskärmen för enheter.

Du kan ange ett annat namn för Light Control-boxen i redigeringsmenyn, till 
exempel namnet på ett rum. För att göra detta trycker du på knappen under 
<Namn>, anger det nya namnet och bekräftar angivelsen.

10 Appens huvudmeny

Så fort du har valt en ansluten Light Control-box på enhetsvalskärmen visas 
appens huvudmeny med följande undermenyer: 

• < >:	Här	finns	funktioner	som	låter	dig	kringgå	programme-
rade inställningar under en begränsad tid. 

• < >: Här kan du hämta och bearbeta ljusscener.

• < >: I samband med den första starten arbetar Light 
Control-boxarna med fabriksinställningarna som beskrivs i kapitel 4.6. 
Under detta menyalternativ kan du anpassa inställningarna efter dina 
egna behov.

Samtliga menyer och funktioner beskrivs i följande kapitel. 

Antal  
Bluetooth- 
anslutningar

Radera Light 
Control-box  
från listan

Döpa om Light 
Control-box
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11 App-menyn <Manuellt>

Via funktionerna under menyalternativet < > kan du styra Light 
Control-boxen direkt. Därmed sätter du de förprogrammerade inställning-
arna tillfälligt ur funktion; Light Control-boxen arbetar med kommandon 
ur denna meny vid åsidosättningsdrift. Mer information om drifttillstånden 
finns	i	kapitel	5.	

11.1 Slå på och av kanaler
Du kan slå på och av enskilda kanaler eller samtliga kanaler tillsammans. 
Du väljer mellan enskild eller totalstyrning genom att aktivera ( ) 
eller avaktivera ( ) brytaren för enskild styrning. Bildskärmen ändras i 
enlighet med vald inställning. 



App-menyn <Manuellt>

D
ok

.n
r 

B
A

0
1

2
4

9
7

_0
3

80/ 108

SE

Så här slår du på/av enskilda kanaler:

  Aktivera enskild styrning ( ).  

  Skjut brytaren för önskad kanal till läge På ( ) eller Av ( ).

  Kanalerna slås på/av enligt önskat. 

Så här slår du gemensamt på/av kanalerna:

  Avaktivera den enskilda styrningen ( ).

  Skjut brytaren under Alla kanaler till läge På ( ) eller Av ( ).

  Kanalerna slås på/av enligt önskat.

11.2 Ändra ljusstyrka
Du kan ändra ljusstyrkan för varje enskild kanal eller för alla kanaler till-
sammans. Du väljer mellan enskild eller totalstyrning genom att aktivera (

) eller avaktivera ( ) brytaren för enskild styrning. Bildskärmen 
ändras i enlighet med vald inställning. 

Ljusstyrkan ställer du in med skjutreglagen:
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• Att	flytta	skjutreglaget	för	ljusstyrka	åt	höger	ökar	ljusstyrkan,	att	
flytta	det	åt	vänster	minskar	den.	

Så här ställer du in ljusstyrkan enskilt för respektive kanal: 

  Aktivera enskild styrning ( ).   

  Skjut ljusstyrkereglaget för vald kanal i önskad riktning.

  Ljusstyrkan ställs in.

Så här ställer du in ljusstyrkan för samtliga kanaler: 

  Avaktivera den enskilda styrningen ( ).  

  Skjut ljusstyrkereglaget i önskad riktning.
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  Ljusstyrkan ändras i samtliga kanaler; alla kanaler arbetar med 
samma ljusstyrka.

11.3 Återgå till normaldrift
Under	kanalstyrningen	finns	texten	Normaldrift. Om du trycker på knappen 
<Åter till normaldrift> där under, raderas vidtagna tillfälliga inställningar. 
Light Control-boxen växlar till normaldrift och arbetar med de programmera-
de inställningarna.

11.4 Slå på/av omkopplarkanaler
I menyn  kan du också slå på och av omkopplarkanalerna tillfäl-
ligt.
Omkopplarkanalerna styr DALI-omkopplarenheter som anslutits till DA-
LI-gränssnitten C1 och C2 på Light Control-boxen. Till DALI-omkopp-
larenheter kan du ansluta icke-DALI-kompatibla enheter. Exempelvis kan 
icke-DALI-kompatibel tavelbelysning i ett klassrum anslutas via omkopp-
larkanalen. Light Control-boxarnas fabriksinställningar anger att dessa ska 
skicka kommandon till anslutna DALI-brytare via omkopplarkanalerna.

DALI-omkopplarenheter	finns	som	tillbehören	SW	DALI	Helautoma-
tik	(artikelnr.	EP10427473)	samt	SW	DALI	Halvautomatik	(artikelnr.	
EP10427480). 

Öppna kontrollsidan för omkopplarkanal genom att trycka på knappen <Om-

kopplarkanaler> på sidan . På Android-enheter sitter denna uppe 
på sidan, på iOS-enheter nedtill.

Så här slår du på/av omkopplarkanaler:
Förutsättningar:

• Menysidan  är öppen.
  Tryck på knappen<Omkopplarkanaler>.

  Sidan för omkopplarkanaler visas.

  Slå på ( ) eller av  
( ) omkopplarkanalerna.

  Inställningen av omkopplarkanalerna avslutas.

Omkoppling-
skanal och 
DALI-brytare
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12 App-menyn <Scener>

Under huvudalternativet < > kan du välja och bearbeta scenerna. 
Dessutom kan du ge scenerna meningsfulla namn.
En ljusscen består av upp till fyra belysningskanaler med egen ljusstyrka. 
Dessutom kan en scen styra upp till två omkopplarkanaler. Scener utgörs av 
tillfälliga inställningar, som till exempel i menyn <Manuellt>.

Så här aktiverar och avaktiverar du scener:

  I huvudmenyn trycker du på menyalternativet < >.

  Menysidan ”Scener” visas.
  Tryck på namnet på den scen som du vill aktivera.

  Scenen är aktiv och markeras genom symbolen .
  Om du vill avaktivera den aktiva scenen trycker du på ditt namn.

  Light Control-boxen avslutar scenen och arbetar sedan i normald-
rift.

  Scenen är inte längre markerad som aktiv.

Så här ändrar du sceninställningarna:
Du kan ställa in ljuseffekten samt slå på/av omkopplarkanalerna för varje 
enskild scen.

Du kan ställa in följande värden: 

Ljuseffekt: 0 till 100 %

Omkopplarkanaler 1 och 2: på ( ) och av .
  I scenmenyn trycker du på redigeringssymbolen < > för den scen 

som du vill ändra. 

  Inställningssidan för scener öppnas och anger till exempel följan-
de inställningar: 

Scenernas 
beståndsdelar
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   Tryck på de inmatningsfält vars värden du vill ändra.  

  Ange önskat värde och bekräfta inmatningen.

  Sceninställningen avslutas. 

Så här ändrar du scenernas namn:
  Öppna scenmenyn och tryck på redigeringssymbolen  

< > för den scen vars namn du vill ändra.

  Inställningssidan för scener öppnas.
  Tryck på namnfältet för den scen vars namn du vill ändra.

  Styrenhetens knappsats aktiveras.
  Ange önskat namn och bekräfta inmatningen.

  Scenen har nu önskat namn. 
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13 App-menyn <Inställningar>

I menyn Inställningar	konfigurerar	du	din	Light	Control-box	genom	att	ex-
empelvis anpassa fabriksinställningarna efter dina behov. För att förhindra 
icke-auktoriserade programändringar kräver denna meny att ett lösenord 
anges. Lösenordet är en pinkod som du hittar på Light Control-boxens 
typskylt. När du har angett lösenordet förändras menysymbolen. Den visar 
nu ett öppet lås ( ) eftersom inställningar nu kan göras. 
Inställningsmenyn förblir tillgänglig utan att lösenordet behöver anges på 
nytt. Om du vill att denna meny endast ska kunna öppnas efter lösenordsin-
matning, måste du återaktivera lösenordsspärren. Om du vill göra detta 
trycker du på det öppnade låset och sedan på <lås> i huvudmenyn.

Menyn innehåller följande undermenyer:

• <Allmänt>: Allmänna inställningar för samtliga ljuskanaler.
• <Ljusreglering>: Funktioner för inställning av konstantljusreglering 

och kalibrering av armaturerna med ljussensor.
• <Omkopplarkanaler>:	Konfigurering	av	omkopplarkanaler.
• <DALI-mappning>: Tilldelning av DALI-kanaler till ljuskanaler.

Lösenord
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13.1 Undermenyn ”Allmänt”

Skärmbilderna anger en översikt över inställningarna. 

13.1.1 Ställa in datum och tid

Om orienteringsljuset ska arbeta med start- och sluttider måste klockan vara 
korrekt inställd.

Klockan bör ställas in en gång om året.



App-menyn <Inställningar>

D
ok

.n
r 

B
A

0
1

2
4

9
7

_0
3

87/ 108

SE

Tack vare det inbyggda batteriet bibehålls inställda tidpunkter 
även vid strömavbrott.

Så här ställer du in datum och tid: 
  Tryck på fältet med datumangivelsen.

  Datuminställningarna visas. 
  Ange aktuellt datum och bekräfta inmatningen.

  Tryck på fältet med tiden.

  Tidinställningen visas.
  Ställ in aktuell tid och bekräfta inmatningen.

  Datum och tid för Light Control-boxen ställs in. 

13.1.2 Anpassa den trådlösa räckvidden

Bluetooth Light Control-boxarna har en maximal trådlös räckvidd på cirka 
10 meter (om inga hinder står i vägen för radiovågorna). Denna räckvidd 
kan vara för stor: Om exempelvis en smartphone har anslutits till en Light 
Control-box och smartphonens ägare går in i ett angränsande rum med sin 
smartphone, kan det hända att anslutningen oavsiktligen bibehålls. En 
bestående anslutning förhindrar emellertid att en annan enhet kan anslutas 
till Light Control-boxen.
Via funktionen Trådlös räckvidd kan du minska räckvidden så att endast 
personer i den närmaste omgivningen kan använda Light Control-boxen. 
Räckvidden kan minskas till cirka två meter.
Om	du	minskar	den	trådlös	räckvidden	får	du	inte	befinna	dig	alltför	nära	
Light Control-boxen. Om du av misstag minskar den trådlösa räckvidden 
alltför mycket, måste du gå ännu närmare boxen för att skapa en ny anslut-
ning och korrigera den trådlösa räckvidden.

Beakta 
utgångsposi-
tionen
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Minskningen i räckvidd inskränker inte alltid anslutningen till 
Light	Control-boxens	utrymme:	Personer	som	befinner	sig	i	rum-
met direkt ovanför kan i vissa fall skapa en trådlös anslutning till 
Light Control-boxen.

Så här anpassar du den trådlösa räckvidden:
  Placera dig själv på det avstånd till Light Control-boxen som den tråd-

lösa anslutningen ska begränsas till, och avlägsna dig sedan ytterliga-
re cirka en meter från Light Control-boxen.

  Förflytta	skjutreglaget	stegvis	åt	vänster.	

  Ange kommandon till Light Control-boxen i syfte att kontrollera att 
anslutningen	till	Light	Control-boxen	består	efter	varje	förflyttning	av	
skjutreglaget. 

  Om anslutningen går förlorad placerar du dig på önskat avstånd och 
kontrollerar om Light Control-boxen och Bluetooth-enheten kan anslu-
tas till varandra. I detta syfte kan du växla till enhetens registrerings-
skärm och trycka på knappen < >.

  Om ingen anslutning etableras, gå då ännu närmare tills appen åter 
skapar en anslutning. 

  Om anslutningen till Light Control-boxen återupprättas, öka då den 
trådlösa	räckvidden	något	genom	att	flytta	skjutreglaget	åt	höger.

  Placera dig åter på önskat avstånd och kontrollera om Light Con-
trol-boxen och Bluetooth-enheten kan anslutas till varandra. Om så 
inte är fallet upprepar du de båda föregående stegen tills upprättan-
det av anslutningen kan genomföras på önskat avstånd.

  Den trådlösa räckvidden anpassas.

13.1.3 Ställa in automatikläge

Du kan använda lägena Helautomatik och Halvautomatik när du använder 
Light Control-boxen.

Så här agerar Light Control-boxen vid aktiverad Helautomatik:

Belysningen slås på automatiskt, när

• omgivande belysning underskrider förinställt börvärde för ljusstyrka 
och

helautomatik
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• detektorn	identifierar	en	närvaro.

Belysningen slås av automatiskt, när

• Omgivningsljuset är ljusare än det inställda börvärdet för ljusstyrkan
eller:

• ingen rörelse detekteras
och

efterlystiden har löpt ut. 

Så här agerar Light Control-boxen vid aktiverad Halvautomatik:

Belysningen slås på när

• en extern knappsats aktiveras.

Belysningen slås av automatiskt, när 

• Omgivningsljuset är ljusare än det inställda börvärdet för ljusstyrkan
eller:

• ingen rörelse detekteras
och

• efterlystiden har löpt ut.

Så här ställer du in hel- och halvautomatik: 
  Tryck på urvalsfältet som anger antingen Helautomatik eller Halvauto-

matik.

  Välj önskad automatik och bekräfta valet.

  Önskat automatikläge ställs in.

13.1.4 Ställa in efterlystiden

Med funktionen Efterlystid anger du hur länge anslutna armaturer ska lysa 
efter senast detekterade rörelse. Varje enskild rörelse under efterlystiden 
leder till att efterlystiden startas om.

• Minsta efterlystid uppgår till 1 minut.
• Maximal efterlystid uppgår till 240 minuter.

Efterlystiden gäller för normaldrift och för åsidosättningsdrift. För mer infor-
mation om drifttillstånd, se även ”Översikt över drifttillstånden” sida 35.

Halvautomatik
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Så här ställer du in efterlystiden: 
  Tryck på urvalsfältet för tid.

  Ange önskad tid och bekräfta valet. 

  Efterlystiden ställs in. 

13.1.5 Ställa in varning för avstängning

Funktionen Avstängningsvarning signalerar att den förinställda efterlystiden 
har löpt ut. I driftläget för avstängningsvarning använder armaturen det 
ljusstyrkevärde som ställts in för orienteringsljuset.
Om någon rörelse detekteras inom tidsramarna för avstängningsvarning, 
återgår detektorn till senast aktiva drifttillstånd. Detta kan utgöras av nor-
maldrift eller åsidosättningsdrift.
Tiden för avstängningsvarning kan ställas in till mellan 0 och 240 sekunder.

Avstängningsvarningen avaktiveras om tiden ställs in på 0.

Exempel: Ljusstyrkan dimmades manuellt via en extern knappsats, och 
därigenom har Light Control-boxen försatts i åsidosättningsdrift. Förinställd 
efterlystid har löpt ut. Nu inleds varningstiden för avstängning, som ställts 
in på 60 sekunder. Under denna period använder belysningen den ljusstyr-
ka som ställts in för orienteringsljuset. Om någon närvaro detekteras under 
denna period återgår Light Control-boxen till åsidosättningsdrift.

Så här ställer du in varningstiden för avstängning:
  Tryck på urvalsfältet för tid.

  Ange önskad tid och bekräfta valet. 

  Varningstiden för avstängning ställs in.
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13.1.6 Ställa in ljusstyrkan för orienteringsljus

Funktionen Orienteringsljus möjliggör en diskret belysning. Via skjutreglaget 
kan du ställa in orienteringsljusets ljusstyrka på ett värde mellan 10 % och 
50 % av maximal ljusstyrka. 
Orienteringsljuset slås endast på om förinställd efterlystid och ev. inställd 
varningstid för avstängning har löpt ut. Orienteringsljusets varaktighet kan 
även anges som noll minuter.

Så här ställer du in ljusstyrkan för orienteringsljuset:
  Flytta skjutreglaget till önskat procentvärde.

  Börvärdet för ljusstyrka ställs in.

13.1.7 Ställa in efterbelysning för orienteringsljuset

Det tidsrymd under vilken orienteringsljuset ska lysa, kallas ”efterbelys-
ning”. Du kan ställa in efterbelysningen på två olika sätt: 

• Du kan ange tidsrymden i minuter. Möjliga värden: 0 - 240 minuter.
• Du kan ange start- och sluttid. Endast heltimmar kan anges som 

tidsangivelser. 

Det inbyggda batteriet gör att inställda tidpunkter bibehålls även 
vid strömavbrott.

I menyalternativet Efterbelysningsläge väljer du önskad tidsinställningstyp. 
När du har gjort ditt val visas passande inmatningsfält.

Så här ställer du in efterbelysningen i minuter:
  Tryck på knappen för menyvalet Efterbelysningsläge.

  En urvalsmeny visas.

Förutsättningar 
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  Välj inställningen <Minutes> och bekräfta valet. 

  Tryck på knappen för menyvalet Efterbelysning för.

  En inställningsmeny visas.
  Ange önskad tidrymd och bekräfta valet.

  Efterbelysningen anges i minuter.

Så här ställer du in efterbelysningen med start- och sluttid:
  Tryck på knappen för menyvalet Efterbelysningsläge.

  En urvalsmeny visas.
  Välj inställningen <Tid> och bekräfta valet. 

  Tryck på knappen för menyvalet Från (tid).

  En inställningsmeny visas.
  Ange önskad starttid och bekräfta valet.

  Tryck på knappen för menyvalet Till (tid). 

  En inställningsmeny visas.
  Ange önskad sluttid för orienteringsljuset och bekräfta valet.

  Efterbelysningen ställs in med start- och sluttid.

Inställning med start- och sluttid är inte detsamma som styrning 
med omkopplingstid. Om normaldriftens efterlystid och varningsti-
den för avstängning löper ut före orienteringsljusets starttid, växlar 
Light Control-boxen till energispardrift utan belysning. Det tids-
styrda orienteringsljuset aktiveras inte då.  
Om du vill säkerställa att orienteringsljuset lyser nattetid, ange då 
starttiden till en tidpunkt då rörelser fortfarande detekteras. När 
efterlystiden har löpt ut, växlar armaturen till orienteringsljusdrift.

13.1.8 Återställa SmartDriver fabriksinställningar

Med funktionen Fabriksinställningar återställer du de programinställningar 
som Light Control-boxen har när den levereras. Inställningarna för fabriks-
programmet	finns	i	avsnitt	4.6.

Så här återställer du fabriksinställningarna:
  Tryck på knappen <Reset> och besvara påföljande fråga med <Ja>.

Skillnad, 
timerstyrning
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  Belysningen släcks, och Light Control-boxen arbetar sedan med 
fabriksinställningarna.

13.2 Undermenyn ”Ljusreglering”

I undermenyn ”Ljusreglering” genomför du inställningar för konstantljus-
regleringen. Typen av inställning varierar beroende på om anslutna armatu-
rer har ljussensorer eller inte. 

Undermenyn Inställning via ljussensorer är avsedd för Light Control-boxar 
som anslutits till armaturer med ljussensorer. Där kan du kalibrera ljussen-
sorerna och sedan ställa in ljusbörvärdet.

Undermenyn Manuell inställning kan användas oavsett om armaturer med 
eller utan ljussensorer har anslutits. Båda inställningstyper och dessas skill-
nader diskuteras i kommande kapitel. Dessförinnan följer lite information 
om konstantljusregleringens funktion.

13.2.1 Konstantljusreglering, ljusbörvärde och ljusmätning

Konstantsljusregleringen använder ljusbörvärdet för att avgöra om den 
exempelvis ska öka ljusstyrkan vid dagsljus och detekterad närvaro, detta 
eftersom ljusbörvärdet underskrids på grund av dagsljuset. Alternativt ska 
den kanske stänga av belysningen eftersom dagsljuset överskrider ljusbör-
värdet. Ljusbörvärdets fabriksinställning uppgår till 500 lux per kanal. Den 
kan ändras via undermenyerna Inställning via ljussensorer och Manuell 
inställning. 
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Förutom ljusbörvärdet behöver konstantljusregleringen det aktuella ljusvär-
det för att kunna jämföra de båda värdena. Det sätt på vilket Light Con-
trol-boxar erhåller aktuellt ljusvärde vilar på anslutna enheter: 

• Anslutna armaturer utan ljussensor: Ljusvärdet överförs från ansluten 
DALI-detektor till Light Control-.

• Armaturer med inbyggd ljussensor rapporterar ljusvärdet till den Light 
Control-box som utför konstantljusregleringen. Ljussensorn kan kali-
breras.

Om en kanal inte har någon sensor (på grund av att endast en 
armatur utan ljussensor arbetar på kanalen) används DALI-närva-
rodetektorns värde för denna kanal.

Ljusbörvärden gäller alltid för en kanal. Konstantljusregleringen kan emel-
lertid reglera olika armaturer på en kanal på olika sätt, om dessa armaturer 
har	ljussensor.	Om	endast	armaturer	utan	ljussensorer	finns	på	en	kanal,	
kommer samtliga armaturer att ställas inte på samma ljusnivåvärden.

13.2.2 Inställning via ljussensorer
Förutsättningar:

• Luxmeter
• Armaturer med ljussensorer har anslutits

Inställningen sker i två steg: Först kalibrerar du ljussensorerna. Därefter 
ställer du in ljusbörvärdet i lux för respektive ljuskanal.

Använd en luxmeter för kalibreringen. De värden som du mäter med lux-
metern skickar du till Light Control-boxen via appen. Light Control-boxen 
jämför luxvärdena på sensorplatsen med luxvärdena på luxmätarplatsen 
och genererar ur detta en omräkningsfaktor. Genom kalibreringen kan Light 
Control-boxen beräkna mer precist vilken belysningsstyrka som krävs för att 
bibehålla ett konstant ljusbörvärde på önskad plats. 

Kanaler och  
reglering 
av enskilda 
armaturer  

Luxmeter
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Ljussensorn	påverkas	av	reflekterande	ljus	från	arbetsytor,	väggar	
och golv. Kalibreringen är en förutsättning för att en yta med en 
viss höjd alltid belyses.

80 cm

450 Lux

Om en belysningskanal byggs ut med  DALI-rasterarmaturer, 
placera då armaturen med ljussensor på rummets mörkaste plats. 
Endast då får även det mörkaste området tillräckligt med ljus. 

Kalibreringen sker individuellt för varje enskild belysningskanal. I samband 
med detta är endast den belysningskanal som kalibreras aktiv.

Så här kalibrerar du ljussensorer:
  Starta kalibreringen genom att trycka på <Ställ in nu> under Ställ in 

via ljussensorer.

  Kalibreringsmenyn visas:

 
  I urvalsfältet väljer du den kanal vars ljussensorer ska kalibreras, och 

bekräftar sedan valet. 

  Tryck på <Start>

  Använd en luxmeter för att mäta aktuellt ljusvärde på önskad plats, t.ex. 
på ett skrivbord. Låt oss säga att värdet uppgår till exempelvis 600 lux.

Fördelar med   
kalibrering

Mätning 1



App-menyn <Inställningar>

D
ok

.n
r 

B
A

0
1

2
4

9
7

_0
3

96/ 108

SE

  Ange luxvärdet i fältet för Värde 1, och bekräfta sedan inmatningen. 

  Light Control-boxen tar emot värdet och dimmar ljuseffekten för 
nästa mätning.

  Mät ljusvärdet på nytt med luxmetern. Värdet är nu lägre än vid den 
första mätningen, och uppgår nu till exempelvis 550 lux.

  Ange detta luxvärde i fältet för Värde 2, och bekräfta inmatningen.

  Light Control-boxen tar emot värdet och dimmar ljuseffekten för 
nästa mätning.

  Mät ljusvärdet på nytt med luxmetern. Låt oss säga att värdet uppgår 
till exempelvis 450 lux.

  Ange detta luxvärde i fältet för Värde 3, och bekräfta inmatningen.

  Kalibreringsprocessen avslutas för vald kanal. Light Control-boxen 
stänger av belysningen under en kort stund.

  Lämna kalibreringsmenyn genom att bekräfta meddelandet om slut-
förd kalibrering. Därefter kan du ställa in ljusbörvärdet för denna 
kanal: 

Så här ställer du inte ljusbörvärdet i lux:

  Flytta skjutreglaget tills värdefältet anger önskat luxvärde.

  Spara inställningen genom att trycka på <Spara>. 

  Ljusbörvärdet har ställts in. 
Upprepa kalibrerings- och inställningsförfarandet för resterande 
kanaler.

13.2.3 Manuell inställning
Förutsättningar:

• Den omgivande belysningen är lägre än önskad ljusstyrka i samband 
med genomförandet.

Mätning 2

Mätning 3
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Manuell inställning kan utföras för armaturer med och utan ljussensorer. 
Om armaturer med ljussensorer ansluts till Light Control-boxen, rekommen-
derar ESYLUX inställning med föregående kalibrering. 

Vid manuell inställning ställs ljusbörvärdet in genom att ljusstyrkan ställs 
in på önskat värde via skjutreglaget. Inställd ljusstyrka sparas sedan som 
ljusbörvärde. Inget luxvärde anges i samband med manuell inställning. Du 
kan emellertid använda en luxmeter för att kontrollera inställd ljusstyrka.

Så här ställer du in ljusbörvärdet:

  Starta inställningen av ljusbörvärdet i appen genom att (under Manu-
ell inställning trycka på <Ställ in nu>.

  Inställningsmenyn visas:

  Placera dig i den del av rummet som lyses upp av armaturer tillordna-
de Kanal 1.

  Flytta det övre skjutreglaget tills du uppnår önskad ljusstyrka. Om du 
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är osäker på om inställd ljusstyrka är för låg, kan du kontrollera ljus-
styrkan med en luxmeter.

  Placera dig i den del av rummet som lyses upp av armaturer tillordna-
de Kanal 2. 

  Flytta det nedre skjutreglaget tills du uppnår önskad ljusstyrka. Om 
du är osäker på om inställd ljusstyrka är för låg, kan du kontrollera 
ljusstyrkan med en luxmeter. 

  Tryck på <Spara>.

  Belysningen släcks en kort stund när ljusbörvärdena tas emot.  
Ljusbörvärdena lagras.

Den Manuella inställningen har en begränsning om armaturer utan 
ljussensorer arbetar på en viss kanal: Du kan visserligen använda 
skjutreglagen för att ställa in och spara olika ljusstyrkor som ljus-
börvärden för respektive kanal. Trots detta kommer armaturerna 
därefter att använda samma ljusstyrka.  
Orsak: För armaturer utan ljussensor sker mätningen av ljusstyrka 
endast	genom	DALI-detektorn.	Därför	finns	bara	ett	enda	uppmätt	
värde för ljusstyrka, vilket regleringen för konstantljus sedan an-
vänder för samtliga kanaler.

13.3 Undermenyn ”Omkopplarkanaler”

Omkopplarkanalerna styr DALI-omkopplarenheter som anslutits till DA-
LI-gränssnitten C1 och C2 på Light Control-boxen. Till DALI-omkopp-
larenheter kan du ansluta icke-DALI-kompatibla enheter. Exempelvis kan 
icke-DALI-kompatibel tavelbelysning i ett klassrum anslutas via omkopplar-
kanalen. Light Control-boxarnas fabriksinställningar anger att boxarna ska 
skicka kommandon till anslutna DALI-brytare via omkopplarkanal. I in-

Inskränkning, 
armaturer utan 
ljussensorer
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ställningsundermenyn ”Omkopplarkanaler” kan du ändra denna och andra 
inställningar.

För information om hur du aktiverar och avaktiverar omkopplarka-
nalerna, se kapitel ”11.4 Slå på/av omkopplarkanaler” på sidan 
82.

Inställningsmöjligheterna är desamma för båda kanaler. Du kan utföra föl-
jande inställningar:

13.3.1 Aktiv omkopplarkanal 
 På. Light Control-boxen skickar styrkommandon. 

 Av. Light Control-boxen skickar inga styrkommandon. 

Så här aktiverar eller avaktiverar du omkopplarkanalen: 
  Skjut brytaren åt vänster respektive höger. 

  Omkopplarkanalen aktiveras eller avaktiveras.

13.3.2 Omkopplarkanal, driftläge 
Välj bland följande driftlägen:
Helautomatik: Om denna funktion aktiveras, kopplar DALI-brytaren på an-
sluten enhet om närvaro detekteras. Denna funktion kan även aktiveras om 
Light Control-boxen arbetar med halvautomatikdrift.
Halvautomatik: Om denna funktion har aktiverats måste DALI-omkopplaren 
slås på manuellt när efterlysningstiden för regelstyrnings- eller åsidosätt-
ningsdrift har löpt ut.
Pulsdrift: Om denna funktion har aktiverats, slår DALI-omkopplaren på 
enheter som exempelvis trapphusbrytare eller strömsprångrelä genom en 
impuls. Impulsen upprepas regelbundet så länge rörelser detekteras.

Så här ställer du in driftläget:
  Aktivera urvalsfältet genom att trycka. 

  I urvalsfältet som visas väljer du önskat driftläge och bekräftar valet.

  Önskat driftläge ställs in.

13.3.3 Omkopplarkanal, efterlystid 
Med denna funktion anger du hur länge DALI-omkopplare ska låta anslutna 
enheter vara påslagna efter den senast detekterade rörelsen. Du kan ställa 
in varaktigheten på mellan 1 och 240 minut(er).

För att ställa in efterlystiden för omkopplarkanalen:
  Aktivera fältet med aktuell efterlystid genom att trycka. 
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  I urvalsfältet som visas väljer du önskad tid och bekräftar valet.

  Efterlystiden ställs in.

13.4 Undermenyn ”DALI-Mapping”

Som standard är de två DALI-gränssnitten C1 och C2 på Light Control-box-
en numeriskt tilldelade belysningskanalerna. Belysningskanal C2 motsvarar 
exempelvis DALI-gränssnittet C2.
Denna tilldelning kan du ändra i undermenyn för DALI-mappning. Du kan 
också tilldela båda DALI-gränssnitt till en belysningskanal.

Så här tilldelar du en annan belysningskanal till ett DALI-gränssnitt:
  Tryck på ljuskanalfältet tillhörande den DALI-kanalen som du vill 

tilldela en annan belysningskanal.

  I urvalsfältet som visas väljer du önskad ljuskanal och bekräftar valet.

  Ljuskanalen tilldelas DALI-kanalen.
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14 Inställningar via 230-V-knappsatsen
Knapptryckningar överförs via DALI till övriga Light Control-boxar. De gäller 
däremot bara för de respektive belysningsgrupperna (se Sida 31) och över-
förs inte från ELC-bussen till andra belysningsgrupper.
Vissa undantag: Scenkommandon överförs även via ELC-buss.

14.1 Knappen S1 
Med knappen S1 kan du slå på/av samt dimma belysningen. 

14.1.1 Belysning till/från

För att slå på/av belysningen:

Förutsättningar:

• Ljusstyrkan är lägre än inställt ljusbörvärde
  Tryck på knappen S1.

  Beroende på föregående tillstånd slås belysningen på eller av.

Genom knapptryckningen försätts Light Control-boxen i normald-
rift. Om ljusstyrkan ligger över ljusbörvärdet kommer armaturen att 
släckas ner strax efter det att knappen trycks.

14.1.2 Dimma belysning

Så här dimmar du belysningen i en viss riktning:

Förutsättningar:

• Belysningen är tänd.
  Håll knappen S1 intryckt.

  Belysningen dimmas.

När du släpper upp knappen avslutas dimningen.

Genom dimningen försätts Light Control-boxen i åsidosättningslä-
ge; inställningen sparas därför inte permanent.

Så här dimmar du belysningen i den andra riktningen:

Förutsättningar:

• Belysningen är tänd
  Håll knappen S1 intryckt.

  Dimningen startar, exempelvis med att ljusstyrkan höjs.
  Släpp snabbt upp knappen S1 och håll den sedan intryckt på nytt. 
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  Dimningen byter riktning, exempelvis minskar ljusstyrkan.

14.2 Knappen S2: Anropa scener
Genom att snabbt trycka på knappen S2 kan du anropa fyra sparade ljus-
scener. Vilken scen som aktiveras beror på hur ofta du trycker på knappen 
inom 10 sekunder: Antalet knapptryck motsvarar scenens nummer. Scen-
kommandon överförs via ELC-buss (se Sida 31) till alla belysningsgrupper.

Om du trycker på knappen S2 mer än fyra gånger inom 10 sekun-
der börjar scenräkningen om från början. Knapptrycken 1 och 5 
aktiverar alltså båda Scen 1 om de trycks inom 10 sekunder.  
Efter 10 sekunder raderas tidigare knapptryckningar, och räkning-
en börjar om från början.

15 Inställningar via DALI-knappsats
Samtliga Light Control-boxar kan styras via en extern DALI-knappsats. 
DALI-knappsatsen är en extern modul som skickar kommandon i vanligt 
16-bitarsformat (IEC 62386-102:2009).
Via en DALI-knappsats kan du till exempel slå på eller dimma armaturen. 
Om du använder en DALI-scenmodul kan du även anropa scener. Möjliga 
DALI-kommandon	finns	i	kapitel	15.1	på	sidan	103.

Esylux DALI-knappsatsen Push Button 8x DALI (artikelnummer 
EC10430923) ställs in med rätt inställningar vid leverans. På så sätt kan 
du skicka följande kommandon utan en extra scenmodul:

• Belysning på/av
• Dimma ljusstyrka
• Scen 1–4 på
• Konstantljusreglering på

DALI-knappsatsens kommandon sänds via DALI- och ELC-buss till alla 
armaturer.
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15.1 Lista över DALI-kommandon

DALI-kommandon  
(16-bitars)

Adress Beskrivning

UP Broadcast
Samtliga belysningskanaler dim-
mar belysningen kraftigt. Inget 
kommando till DALI-omkopplare.

UP Grupp 0

Kanal 1 dimmar belysningen kraf-
tigt. Inget kommando till andra 
belysningskanaler eller DALI-om-
kopplare.

UP Grupp 1

Kanal 2 dimmar belysningen kraf-
tigt. Inget kommando till andra 
belysningskanaler eller DALI-om-
kopplare.

UP Grupp 2

Kanal 3 dimmar belysningen kraf-
tigt. Inget kommando till andra 
belysningskanaler eller DALI-om-
kopplare.

UP Grupp 3

Kanal 4 dimmar belysningen kraf-
tigt. Inget kommando till andra 
belysningskanaler eller DALI-om-
kopplare.

DOWN Broadcast
Samtliga belysningskanaler dim-
mar belysningen. Inget komman-
do till DALI-omkopplare.

DOWN Grupp 0

Kanal 1 dimmar belysningen. 
Inget kommando till andra belys-
ningskanaler eller DALI-omkopp-
lare.

DOWN Grupp 1

Kanal 2 dimmar belysningen. 
Inget kommando till andra belys-
ningskanaler eller DALI-omkopp-
lare.

DOWN Grupp 2

Kanal 3 dimmar belysningen. 
Inget kommando till andra belys-
ningskanaler eller DALI-omkopp-
lare.

DOWN Grupp 3

Kanal 4 dimmar belysningen. 
Inget kommando till andra belys-
ningskanaler eller DALI-omkopp-
lare.
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DALI-kommandon  
(16-bitars)

Adress Beskrivning

OFF Broadcast
Samtliga belysningskanaler och 
DALI-omkopplare stängs av.

OFF Grupp 0
Kanal 1 stängs av. Inget komman-
do till andra belysningskanaler 
eller DALI-omkopplare.

OFF Grupp 1
Kanal 2 stängs av. Inget komman-
do till andra belysningskanaler 
eller DALI-omkopplare.

OFF Grupp 2
Kanal 3 stängs av. Inget komman-
do till andra belysningskanaler 
eller DALI-omkopplare.

OFF Grupp 3
Kanal 4 stängs av. Inget komman-
do till andra belysningskanaler 
eller DALI-omkopplare.

OFF Grupp 4

DALI-omkopplaren för helautoma-
tisering stängs av. Inget kom-
mando till andra belysningska-
naler eller DALI-omkopplare med 
halvautomatik. 

OFF Grupp 5

DALI-omkopplaren för halvauto-
matik stängs av. Inget kommando 
till andra belysningskanaler eller 
DALI-omkopplare med helauto-
matisering.

RECALL MAX LEVEL Broadcast
Samtliga belysningskanaler och 
DALI-omkopplare slås på.

RECALL MAX LEVEL Grupp 0
Kanal 1 slås på. Inget kommando 
till andra belysningskanaler eller 
DALI-omkopplare.

RECALL MAX LEVEL Grupp 1
Kanal 2 slås på. Inget kommando 
till andra belysningskanaler eller 
DALI-omkopplare.

RECALL MAX LEVEL Grupp 2
Kanal 3 slås på. Inget kommando 
till andra belysningskanaler eller 
DALI-omkopplare.

RECALL MAX LEVEL Grupp 3
Kanal 4 slås på. Inget kommando 
till andra belysningskanaler eller 
DALI-omkopplare.
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DALI-kommandon  
(16-bitars)

Adress Beskrivning

RECALL MAX LEVEL Grupp 4

DALI-omkopplaren för helautoma-
tisering slås på. Inget kommando 
till andra belysningskanaler eller 
DALI-omkopplare med halvauto-
matik.

RECALL MAX LEVEL Grupp 5

DALI-omkopplaren för halvauto-
matik slås på. Inget kommando 
till andra belysningskanaler eller 
DALI-omkopplare med helauto-
matisering.

Endast för DALI-knappsatsmoduler för scener: 
GO TO SCENE 0 / kom-
mando 16

Broadcast Aktivera Scen 1

GO TO SCENE 1 / kom-
mando 17

Broadcast Aktivera Scen 2

GO TO SCENE 2 / kom-
mando 18

Broadcast Aktivera Scen 3

GO TO SCENE 3 / kom-
mando 19

Broadcast Aktivera Scen 4

16 Underhåll
Light Control-boxen innehåller inga komponenter som måste servas. Endast 
hela enheten får bytas ut.

16.1 Rengöring

OBS!

Produkten kan skadas av felaktigt rengöringsmedel!
  Använd enbart en luddfri, torr eller endast med vatten fuktad trasa.

16.2 Felavhjälpning

Fel Orsak/åtgärd 

Belysningen är släckt. • Omgivningsljuset ligger över det förinställda 
dimningsrelävärdet.

• Belysningen stängdes av manuellt.
• Efterlystiden ställdes in på för kort tid.
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Fel Orsak/åtgärd 

Belysningen förblir 
släckt i mörker trots 
närvaro.

• Omgivningsljuset ligger över det förinställda 
skymningsrelävärdet. 

• Belysningen stängdes av manuellt.

Belysningen släcks 
inte resp. belysningen 
tänds spontant vid 
frånvaro.

• Efterlystiden har ännu inte löpt ut.
• Djurförorsakad felfunktion.
• I	bevakningsområdet	finns	rörliga	föremål	

som gardiner vid ett öppet fönster.
• Det	finns	värmefelkällor	i	bevakningsområ-

det, såsom t.ex. uppvärmning eller ventila-
tion.

Detektorn reagerar 
inte.

• Ingen strömförsörjning; kontrollera nätspän-
ningen.

Den reglerade ljus-
styrkan passar inte 
det inställda ljusbör-
värdet

• Genom rummets utformning (till exempel 
en mörk matta) får detektor eller ljussen-
sorer	för	mycket	eller	för	lite	reflekterande	
ljus. 

• Åtgärd: 
A. Om du använder armaturer med ljussen-
sorer, kalibrera då ljussensorerna. Använd 
för detta fjärrkontrollen (se kapitel ”Kali-
brering” sida 51) eller appen (se kapitel 
”Inställning via ljussensorer” sida 94). 
B. Om ljusmätningen sker via DALI-detek-
torn:  
1. Använd en luxmeter för att mäta ljusstyr-
kan i armaturområdet.  
2. Jämför värdet med inställt ljusbörvärde. 
3. Anpassa detektorns känslighet med 
fjärrkontrollsfunktionen ”Detektorljusfak-
tor” (kapitel 8.15). Om exempelvis inställd 
ljusstyrka är för låg, måste du sänka ljusfak-
torn.
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17 Tekniska uppgifter
Driftspänning 230 V ~/50 Hz

Märkeffekt
SmartDriver x4

SmartDriver x8

SmartDriver x12

SmartDriver x16

10–130	W	(130	W	vid	anslutning	av	4	armatu-
rer)
20–240	W	(240	W	vid	anslutning	av	8	armatu-
rer)
30–360	W	(360	W	vid	anslutning	av	12	armatu-
rer)
40–480	W	(480	W	vid	anslutning	av	16	armatu-
rer)

Förbrukning i viloläge < 4 W	

Tillåten omgivningstem-
peratur 0 °C ... +40 °C

Ung. mått
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

Monteringssätt Takmontering, väggmontering

Anslutningsklämma 2,5 mm2 /1,5 mm2

Gränssnitt
ESYLUX Light Control, DALI.  
Endast modellen SmartDriver ... KNX:  
ESYLUX Light Control, DALI, KNX

Användargränssnitt
Alla modeller: Infraröd, anslutning för knappsats 
modellen SmartDriver ... BT:  
Infraröd, anslutning för knappsats, Bluetooth

Gränssnitt för anslutning 
av närvarodetektor DALI

Material i höljet Förzinkat stål, pulverbeskiktat

Vikt 
ELC SmartDriver x4
ELC SmartDriver x8
ELC SmartDriver x12
ELC SmartDriver x16

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

Kapslingsklass IP 20              

Skyddsklass I

Armaturer som kan an-
slutas: Färgtemperatur 3000 K, 4000 K

Energieffektivitetsklass A++ till A
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Konformitet CE,	RoHS,	WEEE

Vi förbehåller oss rätten till tekniska och utseendemässiga ändringar utan 
föregående meddelande.  
För effektangivelser kan avvikelser på +/- 10 % förekomma.

18 Avfallshantering
Ägare till gamla apparater är enligt lag skyldiga att avfallshantera apparater-
na på ett korrekt och föreskrivet sätt. Information får du från din stads- eller 
kommunalförvaltning.

19 EG-försäkran om överensstämmelse
Härmed förklarar vi att under paragraf 1.4 angivna enheter till utförande 
och konstruktion samt till sitt av oss i bruk tagna utförande motsvarar de 
grundläggande säkerhets- och hälsokrav som fastslagits i för produkterna 
gällande EG-riktlinjer. Detta utlåtande upphör att gälla om ändringar utförs 
på enheterna som inte har överenskommits med oss.
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