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Nya funktioner och     

1. Gå in på Lampor 
2. Klicka på Ändra
3. Välj nu den/de dimrar som du vill ändra                
    startläget på
4. Skrolla till Lamp-inställningar
5. Välj Startläge då strömmen 
    slås på
6. Välj Senaste ljusnivå 
7. Du kan nu justera och välja den           
    minsta ljusnivån

Du har nu ställt in den start-nivån som 
dimmern skall starta på när du har dimrat 
ner din belysning. Funktionen kan vara 
praktisk att använda när man har ljuskällor 
eller armaturer som släcks när man dimrat 
ner dem för lågt. Prova själv!

1. Klicka på Mer 
2. Välj Nätverks setup 
3. Välj Gränssnitt
4. Aktivera Gränssnitt

Ställ in Gateway-funktion i appen

Funktionen kan vara praktisk 
när du sitter på ditt arbete och 
glömt stänga av belysningen. 
Eller när du dricker Cuba Libre 
på en strand och tänker att du 
borde aktivera lite scenarion för 
att styra din belysning hemma 
för att få ”tro-att-någon-är-
hemma”- känslan. 

1. Klicka på Scener
2. Ändra 
3. Välj sedan +
4. Ange ett scennamn
5. Klicka på Lägg till
    animation

Ställ in animationer i appen

Få trädgården att dansa, en fasadvägg att verka levande eller dra uppmärksamhet till en butiksskylt. Genom att skapa animationer kan du 
dimra upp en belysningsgrupp för att dimra ner en annan. Skapa levande miljöer och färganimationer på ett intuitivt och enkelt sätt. Flytta fokus 
från ett område till ett annat på ett teatraliskt, dynamiskt och inspirerande vis.

Ställ in lägsta startnivåfunktion i Casambi-appen

Många larm är försedda med potentialfria reläer som dras när larm på en fastighet går. Genom att koppla ett impulsrelä (exempelvis enr: 40 300 
13) till styringången på LD220WCM så kan du komma åt blåtandsnätverket. Genom att koppla en animation (en scen) på en tryckknappsingång 
(se manual) så kan man alltså aktivera exempelvis en animation som får hela din fastighet att blinka av och på när larmet går. Blinkfunktionen 
kan man stänga av genom appen, en brytare som är kopplad till LD220WCM eller på distans genom appen och gateway-funktionen. Viktigt att 
veta är att dimmern känner av impulser som ligger mellan 100 – 400ms. Lämpligt är då att du ställer in impulsreläet på 200ms. 

Integrering med larm

1. Se till att dimmern är urparad ur
    nätverket men spänningssatt
2. Klicka på Mer -> Enheter i närheten
3. Klicka på Uppdatera
4. Säkerhetsställ så att din dimmer har
    minst firmware 19.0
5. Klicka på den dimmer du vill 
    förvandla/byta 
    profil på
6. Välj Ändra profil
7. Välj nu LD220WCM_onoff för 
    relä-funktion 
    eller LD220WCM_linear 
    för glödljus/halogen
8. LD220WCM klarar av att bryta 200VA 
    eller 0,87A

Hur man byter profil - 
Förvandla dimmern till ett relä för av/på- funktion

möjligheter med LD220WCM
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Vardagsrum
Downlights, LED-lister och ljuskällor styrs av 
blåtandsdon och blir till en del av systemet. 
Anslut återfjädrande tryckknapp och ange i 
appen vad du vill att den skall göra.

 

Utebelysning 
Anslut väggarmaturer, pollare och 
decklights till blåtandsystemet och få 
samma kontroll ute som inne. Den trådlösa 
synkroniseringen gör kabeldragningen 
enkel.

Appen
Astrouret, scenarion 
och animationer 
imponerar på 
grannarna och har en 
avskräckande verkan 
på objudna gäster.

Butiker, restauranger 
och offentliga miljöer
Styr små och stora 
belysningsgrupper. 
Systemet är komplett 
med dimrar från 0-2000 
VA för LED. Installationen 
går snabbt eftersom 
onödig kabeldragning 
samt komplicerad 
programmering inte krävs. 
Risken för oförutsedda 
utgifter minskar även. 
Vill man koppla in mer 
belysning i efterhand, går 
integrationen snabbt och 
smidigt.

Appen
Armaturer 
och ljuskäl-
lor med 
scenarion 
och anima-
tioner får 
kunder och 
medarbe-
tare i rätt 
stämning. 
Du skapar 
en levande 
miljö.
  

Appen
Stora fönster med ljusinsläpp som följer dagens 
timmar, behöver ett scenario som matchar. Astrour 
och schemainställningar gör att gästerna alltid har 
rätt ljus.
  

Praktiska systemlösningar

LCC60WCM
E79 842 89

XPRESS
Svart: E17 106 86 
Vit: E17 106 87

LDD220WCM
E13 602 42

CM10WCM
E17 106 88


