
Kopplingsschema, direkt driven DALI eller 0-10V drivdon
Passande för drivdon som kan stängas av via ett styrningsgränssnitt.

Kopplingsschema, DALI eller 1-10V drivdon drivna genom ett externt relä
Passande för drivdon som ej kan stängas av via ett styrningsgränssnitt.

Varning!
Hög spänning. Risk för elektrisk stöt eller eld. 
Installation bör endast utföras av behörig 
elektriker. Koppla ur kraftförsörjningen till 
primärsidan och säkerställ att den är avstängd 
innan installation utförs. 
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Risk för eld. Koppla ej 
CM10WCM primärsidans 

utmatning direkt till LED-drivdonets 
primärsidas inmatning.
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Installationsanvisning CM10WCMS

Beskrivning

CM10WCM är en trådlös styrenhet för LED och halogen-drivdon med 0-10V, 1-10V 
eller DALI dimningsgränssnitt. CM10WCM är tillgänglig med antingen analog 
0-10V (and 1-10V) eller digitalt fristående DALI-styrgränssnitt.

Med fristående DALI-utmatning, beter sig CM10WCM både som styrenhet och som 
kraftförsörjare vilket möjliggör anslutning direkt till ett LED-drivdon med DALI-gräns-
snitt utan behovet av en externt DALI-kraftförsörjare. Det så kallade fristående DALI 
gör det möjligt att implementera flerkanaliga ljussystem med justerbar färg (RGB 
och RGBW) eller färgtemperatur (CCT), samtidigt som man behåller kablaget och 
antalet komponenter till det minimala.

CM10WCM uppfyller ej IEC 60929 och är därför inte designad för för att kunna 
anslutas till ett existerande DALI-nätverk. Modulen kan endast användas I ett slutet 
system, det vill säga som en del i ett ljussystem som inte är anslutet till ett externt 
DALI-nätverk.

CM10WCM är styrd trådlöst via Casambis applikation på smartphone eller surfplat-
ta via Bluetooth 4.0 protokoll. Casambi-applikationen kan hämtas gratis från Apple 
App Store och Google Play Store.

Enheterna skapar automatiskt ett säkert trådlöst mesh-nätverk så att en stor mängd 
fixturer kan bli styrda oavsett vart man befinner sig. Ingen extern förmedlingsnod 
behövs. CM10WCM kan också bli styrd via en standard på/av-väggströmbrytare.

Installation

Försäkra att primärsidans spänning är avstängd innan uppkoppling utförs. 
Använd 0,75-1,5 mm2 enkardeliga eller flerkardeliga kablar. Skala kabeln 6-7 
mm från änden.

För in kablarna i de motsvarande hålen och  dra åt kopplingsplintens skruvar. 
Försäkra att in och utgångarna är korrekt inkopplade. Primärens ingångsanslut-
ning är markerade med bokstäverna L och N med en pil som pekar inåt, medans 
pimärens utgångsanslutning är markerade med bokstäverna L och N med en pil 
som pekar utåt. Lågspänningsutgången är markerad med symbolerna + och -.

Om installation av CM10WCM sker i en värmekänslig miljö (t.ex. i en ljusfixtur eller i 
en låda i ett takuttag ovanför en ljusfixtur), försäkra att den omgivande tempera-
turen inte överskrider det specificerade maxvärdet.

Notering 1. CM10WCM är en inbyggd klass II enhet. An-
vänd dubbelt isolerade kablar eller en extern monteringslåda 
ifall enheten inte är monterad inuti en annan isolerad enhet. 

Notering 2. CM10WCM och tillhörande DALI-gränssnitt 
upprätthåller inte kraven för IEC 60929. Anslut endast direct 
till en kontrollerbar DALI LED-driver. Ska ej anslutas till ett re-
dan existerande DALI-nätverk. Anslut endast ett LED-drivdon 
(DALI eller ”0/1-10V”-drivdon) till en CM10WCM.

Räckvidd

Casambi använder mesh-nätverks- 
teknologi så att varje CM10WCM också fungerar som 
en räckviddsförlängare. Längre räckvidd kan uppnås 
genom att använda flera Casambi-enheter.

Kompatibla enheter: 
iPhone 4S eller senare 
iPad 3 eller senare 
iPod Touch 5:th gen eller senare 
Android 4.4 KitKat eller senare 
enheter efter 2013 med fullt BT 4.0 stöd

50 m 1)Up to 
30 m 1)

1) Räckvidden är väldigt beroende på omgiviningen och hinder, som väggar och byggmaterial.



Tekniska data

Inmatning

Primär utmatning

Radiomottagare

0-10V Utmatning

Arbetsförhållanden

DALI Utmatning

Anslutningar

Mekanisk data

Vadsbo Transformatorer AB

Hilma Anderssons gata 15, 421 31 Västra Frölunda

order@vadsbo.net • www.vadsbo.net

Anvisningar för bortskaffande

I linje med EU Direktivet 2002/96/EC angående bortskaffning av elektrisk 
och elektronisk utrustning (WEEE).

Denna elektriska produkt får inte bli bortskaffad i kommunalt osorterat 
avfall.

Vänligen bortskaffa denna produkt genom att returnera den i butiken 
som den köptes eller till den lokala kommunala återvinningscentralen.

För mer information om Casambi-applikationen,  
besök våran hemsida www.vadsbo.net/CM10WCM

Dimning utan applikation

1. Sätt på ljuset från en strömbrytare på väggen. 

2. Stäng snabbt av väggströmbrytaren (max.1 sek.) och 
sen på igen fort. Ljusnivån börjar öka gradvis.

3. Slå av strömbrytaren igen 
vid önskad nivå. Nivån är 
sparad automatiskt.

4. Om det andra påslaget 
inte är gjort inom 8 sek. 
så når ljusintensiteten sin 
maximala nivå.

5. Slå på/av strömbrytaren 
kan också användas för 
att byta mellan förinställda 
scener.

PÅ Slå på/av 
(<1 sek.)

Slå på/av 
(<1 sek.)

8 sek.från 
första bryt-
ningen

tid

Färgjustering

Ställ in färgen precis som du vill ha den. Gå 
in i det anslutna nätverket, dubbelklicka på 
enheten. Klicka på ”Byt armaturens tillstånd” 
för att reglera ljusnivå, vithet, färg och färg-
mättnad. För färgjustering av RGBW används 
vanligtvis profilen RGBW [auto].

DALI 

Anslut till en DALI-armatur och styr den 
enkelt utan programmering. För enkel 
dimring av en DALI-armatur, använd profil 
DALI-broadcast.

Alternativa styrsätt

Det går att styra enheten via externa 
tryckknappar. Det går både att styra 
genom tryckknappar anslutna till drivdon/
dimrar med blåtandsstöd eller direkt via 
tryckknappar med blåtand. Se först till att 
den önskade tryckknappen är ansluten till 
samma nätverk som enheten du vill styra.

Tunable-White (TW): 

Tunable-White (TW) fungerar genom att flera 
styrbara kanaler justerar färgtemperaturen 
hos ljuskällan och det utstrålande vita ljuset 
får en annan ton.

Ändra profil Profilval RGBW-profil
Profil för dimning av 
fyra kanaler

Ändra enhetens funktion:

För att ändra en enhets funktion så behöver 
man koppla ur den ur nätverket. Sen går 
man in på ”Mer” och där den dyker upp i 
”Enheter i närheten” så klickar man på den 
och väljer ändra profil.

1-10V (fabriksinställd profil)

För enkel styrning av enheter (drivdon, 
dimmer)  med 0-10V-styrning. Enheten kan 
ibland kräva externt relä för av/på. För 1-10V 
dimring, använd profil CBU-ASD. 

Spänningsområde 
Frekvens 
Max. primärström

Utmatningsrelä 
Spänningsområde 
Frekvens 
Maximal startström på ansluten last

 
Spänningsområde 
Maximal strömförbrukning

Spänningsområde 
Maximal strömförbrukning

Arbetsfrekvens 
Maximal utmatningseffekt

Omgivningstemperatur, ta 
 
Max. kapslingstemperatur, tc 
Förvaringstemperatur 
Max. relativ fuktighet

Kabelns tvärsnitssarea, enkardelig & 
flerkardelig 
Kabelskalningslängd 
Åtskruvningsmoment

Dimensioner 
Vikt 
IP-klassning 
Skyddsklass

220-240 VAC 
50 Hz 
0,6 A

SSR på fas 
220-240 VAC 
50 Hz 
12A/8ms (använd externt relä vid 
större startströmmar).

0-10 VDC 
6mA

9-12 VDC 
6mA

2,4...2,483 Ghz 
+4 dBm

-20...+50°C (Iut 0 A) 
-20...+40°C (Iut 0,6 A) 
+70 °C 
-25...+75 °C  
0...80%, icke-kond.

0,75-1,5 mm2 14-22 AWG 
 
6-7 mm 
0,4 Nm/4 Kgf.cm/2,6 Lb-In

56,5 x 35,8 x 22,3 mm 
48 g 
IP20 (endast för inomhus bruk) 
Inbyggd klass II


