Automatisk
dagslysregulering
med KNX og DALI

Guide til installation
Sådan gør du, trin for trin
Du har pakken til dagslysregulering med
KNX og DALI, du har købt KNX BUS-kabel i
den nødvendige længde og du har en pc med
internetadgang. Her er hvad du skal gøre:

Hvis du har arbejdet med
KNX-installationer før og allerede
har KNX-softwaren ETS4 på din pc, kan
du springe direkte til punkt 3.

Gå ind på www.KNX.org, opret en
gratis konto i onlineshoppen og gå til
e-Campus. Her får du en grundlæggende
indføring i det at arbejde med KNX og med
konfigureringssoftwaren ETS4. Modulet
slutter med en test.

Hent den færdige projektfil til
løsningen. Link til den finder
du også på til www.knx-portalen.dk/
dagslysregulering-med-dali

Nu har du adgang til at downloade
og installere ETS4 Lite. Det er
på dansk og virker på computere med
Windows. ETS4 Lite er gratis, og med det
kan du arbejde med KNX-installationer
med op til 20 komponenter i hvert projekt/
installation.
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Gå til www.knx-portalen.dk/
dagslysregulering-med-dali og hent
PDF-filen med vejledning og installationsbeskrivelse til denne pakkes fire-rums løsning.
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Udfør installationen ud fra
vejledningen.

Schneider Electric Danmark A/S

Industriparken 32
2750 Ballerup
Tlf.: 44 20 70 00
www.schneider-electric.com/marine/dk
www.lk.dk

Kom godt i gang med denne startpakke
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Indlæs projektfilen i ETS4 eller ETS4
Lite på din computer og upload den
til KNX-installationen via det USB-interface,
der følger med pakken
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Konfigurer DALI-armaturer med
grupper og adresser. Se hvordan i
PDF-vejledningen
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Test den færdige installation

Vi er altid klar til at hjælpe!
Har du spørgsmål ring til
kundeservice på 44 20 72 00

Da standarder og produkter er under kontinuerlige ændringer,
kan oplysninger i denne brochure ændres og er derfor ikke bindende,
før rigtigheden er bekræftet af os.
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El-nr.: 1026002227
Vare nr.: KNX DALI-4rums-styr

Velkommen til dagslysregulering
med KNX og DALI
Tak fordi du har valgt en Schneider Electric
KNX-pakkeløsning. Her får du nem installation
af dagslysregulering i op til fire rum.

Vi er altid klar til at hjælpe!
Har du spørgsmål, ring til
kundeservice på 44 20 72 00

Uanset om du skal i gang med din første
KNX-installation eller du allerede har erfaring med KNX, har du med denne pakke alt
hvad du skal bruge til installationen.

Sådan virker løsningen

Med indholdet i pakken og de to filer du
henter på KNX-portalen, har du en komplet
KNX-løsning til automatisk dagslysregulering
af DALI belysningsarmaturer i op til fire rum.

Pakkens indhold

>
>
>
>
>

1 stk. strømforsyning
1 stk. KNX/ DALI Gateway
4 stk. PIR med indbygget måling af
lysniveau
4 stk. tryk i LK FUGA® -design (hvid)
1 stk. USB-interface fil til kommunikation
mellem KNX-software på din pc og din
KNX-installation

Dagslysreguleringen betyder, at PIR-enheden
ikke kun registrerer om der er mennesker i
rummet eller ej. Den måler også niveauet af
naturligt lys udefra og dæmper lyset tilsvarende. Resultatet er, at der altid er behageligt lys i
hvert rum og at din kunde sparer på energien.

Spar tid og penge

Med den færdige projektfil er programmeringsarbejdet gjort på forhånd, og indstillingerne passer til de typiske behov i langt de
fleste bygninger. Du kan selvfølgelig ændre
og finjustere indstillingerne efter behov, og
din kunde kan altid overstyre automatikken
via de medfølgende LK FUGA® tryk.

Ekstra hjælp til installationen

Ud over de fysiske produkter kan
du på www.knx-portalen.dk/
dagslysregulering-med-dali downloade:
> En projektfil til KNX hvor vi på forhånd har
foretaget programmeringsarbejdet til din
installation
> En detaljeret vejledning til selve
installationen

VIDSTE DU AT du kan bruge den KNX/DALIgateway, du har fået med pakken, til styring af
flere lysarmaturer i flere rum?

VIDSTE DU AT du altid kan bygge videre

på din KNX-installation senere? Pakken til
dagslysregulering med KNX og DALI er kun
begyndelsen

VIDSTE DU AT Schneider Electrics KNX-koncept
er 100 procent dansk? Vores komponenter er
i dansk design, og vi oversætter software og
produktfiler til dansk

VIDSTE DU AT Schneider Electric har udarbejdet
47 gennemprøvede og fuldt dokumentrede KNXløsninger til forskellige behov? Løsningerne kan
hentes gratis på www.knx-portalen.dk

