ETAP Easydim2
installationsanvisningar
SVENSKA

Allmänna anvisningar

Easydim2 får endast installeras och driftsättas av en behörig elektriker.
Gällande säkerhetsföreskrifter och bestämmelser om olycksfallsskydd måste följas.

Säkerhetsföreskrifter
•
•

Använd DALI-ledningar som är isolerade för nätspänning för alla DALI-kablar.
Anslut inte DALI-ledningen med extern spänning, speciellt inte med 230 V nätspänning.

VAR FÖRSIKTIG!
•
•

Felaktig anslutning kan förstöra styrenheten och andra
enheter.
Risk för elektriska stötar om de inte används enligt
specifikationerna och instruktionerna.

Steg för en lyckad installation och en glad kund
1. Kontrollera och följ systemgränserna
2. Installera och anslut systemet enligt vald applikation och
anvisningarna för montering och anslutning
3. Använd appen till Easydim2 smarttelefon för att konfigurera rätt
tillämpningsläge för användaren
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1. Systemgränser
Ett Easydim2-system kan ha:
• En (1) styrenhet som har:
o En rörelsesensor
o En ljussensor
o Tre (3) DALI-slingor och strömförsörjning till dessa DALI-slingor
o En indikeringsdiod i två färger
o Ett Bluetooth-gränssnitt via vilket appen kan ansluta
• Varje DALI-slinga har följande begränsning:
o Max. 120 mA
o Max. 3 extrasensorer
o Max. 3 tryckknappsmoduler
o Max. 15 armaturer
o Max. 100 m kabellängd (min. 1,5 mm²)
• Ett Easydim2-system kan därför ha följande totala antal komponenter:
o Max. 10 rörelsesensorer (1 i styrenheten, 9 extrasensorer)
o Max. 9 tryckknappsmoduler (= max. 36 knappar)
o Max. 45 armaturer
o Max. 300 m kabellängd (min. 1,5 mm²)
Obs! Fler armaturer kan styras med DALI-repeaters.

2. Fördefinierade användningsområden
Följande användningsområden är fördefinierade:
1. Klassrum (andra möjliga användningsområden är mötesrum och träningslokaler)
2. Hörsal (andra möjliga användningsområden är mötesrum och träningslokaler)
3. Litet kontor
o Direktbelysning med skrivbords-/möteszoner
o Direktbelysning med fönster-/korridorzoner
o Direkt/indirekt belysning
4. Kontorslandskap
o Med 3 arbetszoner
o Med fönster-/korridorzoner + korridor
5. Korridor/förråd
6. Matsal/fikarum
7. Tvättrum/toaletter/duschar
Dessa användningsområden och hur man installerar och kopplar in dem beskrivs ingående på följande
sidor.
Om du har ett annat användningsområde väljer du det som passar dina behov bäst och använder
smarttelefonens app för att anpassa efter dina specifika behov.
Mer ingående information om enskilda komponenter finns på sidorna efter användningsområdena.
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Användning: Klassrum
Exempel på layout (ej skalenlig)

DA1 = fönsterområde, DA2 = innerområde, DA3 = whiteboard

PB
PBI

DA2

DA2
CTRL
DA3
PBI

MSNSR
DA1

DA1

PB

CTRL = Easydim2-styrenhet, nätström, 3 DALI-slingor, ström till DALI tillhandahålls av styrenheten
PB = knappar, knapparna är kopplade till PBI, som är monterad bakom knapparna
PBI = tryckknappsmodul, max. 3 per DALI-slinga
MSNSR = rörelsesensor, max. 3 per DALI- slinga
DA# = DALI- slingor, DALI- slingorna kan antingen dras i en 5- ledare tillsammans med nätspänning eller som ett separat kablage.
I båda fallen måste den vara minst 1,5 mm² och isolerad för nätspänning. Max. 100 m kabel per DALI-slinga.

Fördefinierad arbetsprincip:
•
•
•

•
•
•

•

Varje DALI-slinga fungerar som en zon enligt ovanstående specifikation (fönster, innerområde, whiteboard).

Alla extra rörelsesensorer fungerar globalt för att förstora detekteringsfältet.
Vid rörelsedetektering tänds armaturerna vid fönstret och innerområdet automatiskt. Om ljussensorn detekterar
mycket dagsljus tänds bara innerområdets armaturer. I appen kan du välja ”Manual ON / Auto OFF” (Manuell PÅ/Auto
av) vilket kan krävas enligt lokala bestämmelser.
Ljussensorn (standardvärde 500 lux med genomsnittlig reflektion på 50 %) dimmar armaturerna i fönsterområdet och
innerområdet (den senare med en standardförskjutning på 30 %). Om det finns mycket dagsljus kan armaturerna i
fönsterområdet till och med släckas helt.
Efter den sista rörelsesensordetekteringen är det en fördröjningstid på 10 minuter innan alla lampor släcks
automatiskt.
Knapparna fungerar som zonstyrenheter eftersom de är kopplade till DA2: Knapp 1 (A) styr armaturerna i
fönsterområdet, knapp 2 (B) styr armaturerna i innerområdet, knapp 3 (D) styr armaturerna vid whiteboard och knapp
4 (C) styr alla armaturerna tillsammans. Med ett kort tryck tänds eller släcks armaturerna (växelfunktion) och med ett
långt tryck dimmas lamporna (dimningsriktningen ändras efter varje långt tryck).
o Anm. 1: knapparna fungerar såsom anges i tabellen nedan: Klassrumsknapparna fungerar så att du kan välja
andra funktioner enligt önskemål. Kom ihåg att du måste respektera begränsningarna per DALI - slinga enligt
ovan.
o Anm. 2: om inga knappar är monterade är det enda sättet att tända/släcka armaturerna vid whiteboard i
den fördefinierade arbetsprincipen via appen.
Scener kan återställas via smarttelefonappen eller med knapparna på DA1
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Klassrumsknapparnas funktioner:
PBI kopplat till
DA 1 (scener)
DA 2 (zoner)
DA 3 (global)

Knapp 1 (A) (vit)
(CLASSROOM ON)
KLASSRUM PÅ
Fönsterområde
CLASSROOM ON
(KLASSRUM PÅ)

Knapp 2 (B) (grå)
ALL ON (ALLA TÄNDA)
Innerområde
Alla DIM UP (DIMMA
UPP)

Knapp 3 (D) (lila)
ALL OFF (ALLA
SLÄCKTA)
Skrivtavla
ALL OFF (ALLA
SLÄCKTA)

Knapp 4 (C) (röd)
PROJECTION
(PROJEKTION)
Alla områden
Alla DIM DOWN
(DIMMA NED)

Anmärkningar:
• Kommandot ALL OFF (ALLA SLÄCKTA) anger för systemet att användaren inte längre använder rummet. Systemet
kommer därför att använda en kort, fast timeout för rörelsesensorn på 60 sekunder (så att användarna hinner lämna
rummet) och sedan återkommer standardscenen automatiskt (den som återkallades av den vita kabeln) men
armaturerna tänds bara efter en rörelseutlösare för ”auto on”-zoner eller vid ”manual on”-zoner efter ett knapptryck
eller åtgärd via appen.
• Efter en strömcykel för styrenheten återaktiveras scenen som var aktiv innan strömmen stängdes av.

Exempel på kopplingsschema för ETAP C4RP4

Knapp 1 (A)
(vit)

Knapp 2 (B)
(grå)

Knapp 3 (D)
(lila)

Knapp 4 (C)
(röd)
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Användning: Hörsal
Exempel på layout (ej skalenlig)

PB

PBI

PB PBI

DA1 = främre raderna, DA2 = bakre raderna, DA3 = scenen

DA1

DA2

DA2
DA3
CTRL

MSNSR

DA1

MSNSR

MSNSR

MSNSR

PBI
PB

PBI
PB

CTRL = Easydim2-styrenhet, nätström, 3 DALI-slingor, ström till DALI tillhandahålls av styrenheten
PB = knappar, knapparna är kopplade till PBI, som är monterad bakom knapparna
PBI = tryckknappsmodul, max. 3 per DALI-slinga
MSNSR = rörelsesensor, max. 3 per DALI-slinga
DA# = DALI-slingor, DALI-slingorna kan antingen dras i en 5-ledare tillsammans med nätspänning eller som ett separat kablage.
I båda fallen måste den vara minst 1,5 mm² och isolerad för nätspänning. Max. 100 m kabel per DALI-slinga.

Fördefinierad arbetsprincip:
•
•
•
•
•
•
•

Varje DALI-slinga fungerar som en zon enligt ovanstående specifikation (främre rader, bakre rader, scen).
Alla extra rörelsesensorer fungerar globalt för att förstora detekteringsfältet.
Vid rörelsedetektering tänds armaturerna vid främre raderna och bakre raderna automatiskt.
Ljussensorn (standardvärde 500 lux vid en genomsnittlig reflektion på 30 %) dimmar armaturerna vid främre raderna
och bakre raderna på samma sätt. Armaturerna släcks inte helt som en dagsljusfunktion.
Efter den sista rörelsesensordetekteringen är det en fördröjningstid på 10 minuter innan ALLA armaturer släcks
automatiskt.
Knapparna fungerar såsom anges i tabellen nedan: Hörsalsknapparna fungerar så att du kan välja andra funktioner
enligt önskemål. Kom ihåg att du måste respektera begränsningarna per DALI - slinga enligt ovan.
Via smarttelefonappen (t.ex. på skrivplattan i hörsalen) kan man också återkalla scener eller styra armaturerna per
zon.
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Hörsalsknapparnas funktioner:
PBI kopplat till
DA 1 (scener)

Knapp 1 (A) (vit)
ALL ON (ALLA TÄNDA)

DA 2 (växla)
DA 3 (zoner)

Främre raderna
ALL ON (ALLA TÄNDA)

Knapp 2 (B) (grå)
PROJECTION
(PROJEKTION)
Bakre raderna
Alla DIM UP (DIMMA
UPP)

Knapp 3 (D) (lila)
ALL OFF (ALLA
SLÄCKTA)
Scenen
ALL OFF (ALLA
SLÄCKTA)

Knapp 4 (C) (röd)
ALL DIMMED (ALLA
DIMMADE)
Alla områden
Alla DIM DOWN
(DIMMA NED)

Anmärkningar:
• Kommandot ALL OFF (ALLA SLÄCKTA) anger för systemet att användaren inte längre använder rummet. Systemet
kommer därför att använda en kort, fast timeout för rörelsesensorn på 60 sekunder (så att användarna hinner lämna
rummet) och sedan återkommer standardscenen automatiskt (den som återställdes av den vita kabeln) men
armaturerna tänds bara efter en rörelseutlösare för ”auto on”-zoner eller vid ”manual on”-zoner efter ett knapptryck
eller åtgärd via appen.
• Efter en strömcykel för styrenheten återaktiveras scenen som var aktiv innan strömmen stängdes av.

Exempel på kopplingsschema för ETAP C4RP4

Knapp 1 (A)
(vit)

Knapp 2 (B)
(grå)

Knapp 3 (D)
(lila)

Knapp 4 (C)
(röd)
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Användning: Litet kontor – Direktbelysning med skrivbords-/möteszoner
Exempel på layout (ej skalenlig) DA1 = skrivbordsområde, DA2 = mötesområde, DA3 = accentbelysning

DA2
DA1
CTRL
DA3
DA1

PBI
PB
CTRL = Easydim2-styrenhet, nätström, 3 DALI-slingor, ström till DALI tillhandahålls av styrenheten
PB = knappar, knapparna är kopplade till PBI, som är monterad bakom knapparna
PBI = tryckknappsmodul, max. 3 per DALI-slinga
MSNSR = rörelsesensor, max. 3 per DALI-slinga
DA# = DALI- slingor, DALI- slingorna kan antingen dras i en 5-ledare tillsammans med nätspänning eller som ett separat kablage.
I båda fallen måste den vara minst 1,5 mm² och isolerad för nätspänning. Max. 100 m kabel per DALI-slinga.

Fördefinierad arbetsprincip:
•
•
•
•
•
•

•

Varje DALI-slinga fungerar som en zon enligt ovanstående specifikation (skrivbord, möte, accent).
Alla extra rörelsesensorer fungerar globalt för att förstora detekteringsfältet.
Vid rörelsedetektering tänds alla armaturerna automatiskt. Om ljussensorn detekterar mycket dagsljus förblir
armaturerna släckta.
Ljussensorn dimmar armaturerna vid skrivbordet och möte lika mycket Accentbelysningen börjar bara dimmas när det
finns höga nivåer dagsljus. Om det finns mycket dagsljus kan alla armaturerna till och med släckas helt.
Efter den sista rörelsesensordetekteringen är det en fördröjningstid på 15 minuter innan alla armaturer släcks
automatiskt.
Knapparna i exemplet är kopplade till DA1 så de fungerar som scenknappar. För andra funktioner, se tabellen nedan:
Knapparnas funktioner för litet kontor med skrivbords-/möteszoner
Scener kan också återkallas med smarttelefonappen. Appen har också enskild kanalkontroll.
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Knapparnas funktioner för litet kontor med skrivbords-/möteszoner:
PBI kopplat till
DA 1 (scener)
DA 2 (zoner)
DA 3 (global)

Knapp 1 (A) (vit)
DESK WORK
(SKRIVBORDSARBETE)
Skrivbordsområde
DESK WORK
(SKRIVBORDSARBETE)

Knapp 2 (B) (grå)
MEETING (MÖTE)
Mötesområde
Alla DIM UP (DIMMA
UPP)

Knapp 3 (D) (lila)
ALL OFF (ALLA
SLÄCKTA)
Accentbelysning
ALL OFF (ALLA
SLÄCKTA)

Knapp 4 (C) (röd)
ALL ON (ALLA TÄNDA)
Alla områden
Alla DIM DOWN
(DIMMA NED)

Anmärkningar:
• Kommandot ALL OFF (ALLA SLÄCKTA) anger för systemet att användaren inte längre använder rummet. Systemet
kommer därför att använda en kort, fast timeout för rörelsesensorn på 60 sekunder (så att användarna hinner lämna
rummet) och sedan återkommer standardscenen automatiskt (den som återkallades av den vita kabeln) men
armaturerna tänds bara efter en rörelseutlösare för ”auto on”-zoner eller vid ”manual on”-zoner efter ett knapptryck
eller åtgärd via appen.
• Efter en strömcykel för styrenheten återaktiveras scenen som var aktiv innan strömmen stängdes av.

Exempel på kopplingsschema för ETAP C4RP4

Knapp 1 (A)
(vit)

Knapp 2 (B)
(grå)

Knapp 3 (D)
(lila)

Knapp 4 (C)
(röd)
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Användning: Litet kontor – direktbelysning med fönster-/mellanområde och korridor
Exempel på layout (ej skalenlig)

DA1 = fönsterområde, DA2 = mellanområde, DA3 = korridor

DA1

DA2

CTRL
DA3

DA1

PBI
PB
CTRL = Easydim2-styrenhet, nätström, 3 DALI-slingor, ström till DALI tillhandahålls av styrenheten
PB = knappar, knapparna är kopplade till PBI, som är monterad bakom knapparna
PBI = tryckknappsmodul, max. 3 per DALI-slinga
MSNSR = rörelsesensor, max. 3 per DALI-slinga
DA# = DALI-slingor, DALI-slingorna kan antingen dras i en 5-ledare tillsammans med nätspänning eller som ett separat kablage.
I båda fallen måste den vara minst 1,5 mm² och isolerad för nätspänning. Max. 100 m kabel per DALI-slinga.

Fördefinierad arbetsprincip:
•
•
•
•

•
•

•

Varje DALI-slinga fungerar som en zon enligt ovanstående specifikation (fönsterområde, mellanområde, korridor).
Alla extra rörelsesensorer fungerar globalt för att förstora detekteringsfältet.
Vid rörelsedetektering tänds alla armaturerna automatiskt. Om ljussensorn detekterar mycket dagsljus förblir
armaturerna släckta.
Ljussensorn dimmar armaturerna i fönsterområdet och mellanområdet, men den senare med en förskjutning på 30 %.
Armaturerna i korridoren dimmas inte som en dagsljusfunktion. Om det finns mycket dagsljus kan alla armaturer i
fönsterområdet och mellanområdet till och med släckas helt.
Efter den sista rörelsesensordetekteringen är det en fördröjningstid på 15 minuter innan alla armaturer släcks
automatiskt.
Knapparna i exemplet är kopplade till DA1 så de fungerar som scenknappar. För andra funktioner, se tabellen nedan:
Knappfunktioner för litet kontor med fönster-/mellan-/korridorområde
Scener kan också återkallas med smarttelefonappen. Appen har också enskild kanalkontroll.
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Knappfunktioner för litet kontor med fönster-/mellan-/korridorområde:
PBI kopplat till
DA 1 (scener)

Knapp 1 (A) (vit)
ALL ON (ALLA TÄNDA)

Knapp 2 (B) (grå)
ALL MAX (ALLA MAX)

DA 2 (zoner)
DA 3 (global)

Fönsterområde
ALL ON (ALLA TÄNDA)

Mellanområde
Alla DIM UP (DIMMA
UPP)

Knapp 3 (D) (lila)
ALL OFF (ALLA
SLÄCKTA)
Korridorområde
ALL OFF (ALLA
SLÄCKTA)

Knapp 4 (C) (röd)
ECONOMY
(EKONOMI)
Alla områden
Alla DIM DOWN
(DIMMA NED)

Anmärkningar:
• Kommandot ALL OFF (ALLA SLÄCKTA) anger för systemet att användaren inte längre använder rummet. Systemet
kommer därför att använda en kort, fast timeout för rörelsesensorn på 60 sekunder (så att användarna hinner lämna
rummet) och sedan återkommer standardscenen automatiskt (den som återkallades av den vita kabeln) men
armaturerna tänds bara efter en rörelseutlösare för ”auto on”-zoner eller vid ”manual on”-zoner efter ett knapptryck
eller åtgärd via appen.
• Efter en strömcykel för styrenheten återaktiveras scenen som var aktiv innan strömmen stängdes av.

Exempel på kopplingsschema för ETAP C4RP4

Knapp 1 (A)
(vit)

Knapp 2 (B)
(grå)

Knapp 3 (D)
(lila)

Knapp 4 (C)
(röd)
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Användning: Litet kontor – direkt/indirekt belysning med accentbelysning som tillval
Exempel på layout (ej skalenlig) DA1 = direktbelysning, DA2 = indirekt belysning, DA3 = accentbelysning

DA1
CTRL

DA2

DA3
DA1

PBI
PB
CTRL = Easydim2-styrenhet, nätström, 3 DALI-slingor, ström till DALI tillhandahålls av styrenheten
PB = knappar, knapparna är kopplade till PBI, som är monterad bakom knapparna
PBI = tryckknappsmodul, max. 3 per DALI-slinga
MSNSR = rörelsesensor, max. 3 per DALI-slinga
DA# = DALI-slingor, DALI-slingorna kan antingen dras i en 5-ledare tillsammans med nätspänning eller som ett separat kablage.
I båda fallen måste den vara minst 1,5 mm² och isolerad för nätspänning. Max. 100 m kabel per DALI-slinga.

Fördefinierad arbetsprincip:
•
•
•
•
•
•

•

Varje DALI-slinga fungerar som en grupp enligt ovanstående specifikation (direkt, indirekt, accent).
Alla extra rörelsesensorer fungerar globalt för att förstora detekteringsfältet.
Vid rörelsedetektering tänds alla armaturer automatiskt.
Ljussensorn är inaktiverad i det här användningsområdet.
Efter den sista rörelsesensordetekteringen är det en fördröjningstid på 15 minuter innan alla armaturer släcks
automatiskt.
Knapparna i exemplet är kopplade till DA1 så de fungerar som scenknappar. För andra funktioner, se tabellen nedan:
Knappfunktioner för litet kontor med direkt/indirekt belysning
Scener kan också återkallas med smarttelefonappen. Appen har också enskild kanalkontroll.
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Knappfunktioner för litet kontor med direkt/indirekt belysning:
PBI kopplat till
DA 1 (scener)

Knapp 1 (A) (vit)
ALL ON (ALLA TÄNDA)

DA 2 (zoner)
DA 3 (global)

Direktbelysning
ALL ON (ALLA TÄNDA)

Knapp 2 (B) (grå)
DIRECT LIGHTING
(DIREKT BELYSNING)
Indirekt belysning
Alla DIM UP (DIMMA
UPP)

Knapp 3 (D) (lila)
ALL OFF (ALLA
SLÄCKTA)
Accentbelysning
ALL OFF (ALLA
SLÄCKTA)

Knapp 4 (C) (röd)
INDIRECT LIGHT
(INDIREKT BELYSNING)
Alla områden
Alla DIM DOWN
(DIMMA NED)

Anmärkningar:
• Kommandot ALL OFF (ALLA SLÄCKTA) anger för systemet att användaren inte längre använder rummet. Systemet
kommer därför att använda en kort, fast timeout för rörelsesensorn på 60 sekunder (så att användarna hinner lämna
rummet) och sedan återkommer standardscenen automatiskt (den som återkallades av den vita kabeln) men
armaturerna tänds bara efter en rörelseutlösare för ”auto on”-zoner eller vid ”manual on”-zoner efter ett knapptryck
eller åtgärd via appen.
• Efter en strömcykel för styrenheten återaktiveras scenen som var aktiv innan strömmen stängdes av.

Exempel på kopplingsschema för ETAP C4RP4

Knapp 1 (A)
(vit)

Knapp 2 (B)
(grå)

Knapp 3 (D)
(lila)

Knapp 4 (C)
(röd)
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Användning: Kontorslandskap – 3 arbetszoner
Exempel på layout (ej skalenlig)

DA1 = zon 1, DA2 = zon 2, DA3 = zon 3

DA3

DA3
DA2

DA3

DA1

CTRL

DA2

DA2
PBI
PB

CTRL = Easydim2-styrenhet, nätström, 3 DALI-slingor, ström till DALI tillhandahålls av styrenheten
PB = knappar, knapparna är kopplade till PBI, som är monterad bakom knapparna
PBI = tryckknappsmodul, max. 3 per DALI-slinga
MSNSR = rörelsesensor, max. 3 per DALI-slinga
DA# = DALI-slingor, DALI-slingorna kan antingen dras i en 5-ledare tillsammans med nätspänning eller som ett separat kablage.
I båda fallen måste den vara minst 1,5 mm² och isolerad för nätspänning. Max. 100 m kabel per DALI-slinga.

Fördefinierad arbetsprincip:
•
•
•
•
•

•

•

Varje DALI-slinga fungerar som en zon enligt ovanstående specifikation (zon 1, zon 2, zon 3).

Alla extra rörelsesensorer fungerar lokalt i sin egen zon (egen DALI-slinga).
Vid rörelsedetektering tänds armaturerna i den zonen automatiskt. Lamporna släcks inte som en dagsljusfunktion,
minsta dagsljusdimmning är 3 %.
Ljussensorn dimmar alla armaturer lika mycket, så placera styrenheten nära skrivbordet med de lägsta
dagsljusnivåerna för att säkerställa att det finns tillräckligt med ljus vid alla skrivbord hela tiden.
Efter den sista rörelsesensorns detektering är det en fördröjningstid på 30 minuter innan armaturerna i en zon dämpas
ned till 10 % och ytterligare en fördröjning på 30 minuter innan de släcks automatiskt. Detta är en komfortfunktion för
användare i ett stort kontor för att undvika att hamna i en helt mörk omgivning utan örvarning.
Knapparna i exemplet är kopplade till DA2 så de fungerar som zonkontrollknappar. För andra funktioner, se tabellen
nedan: Knappfunktioner för kontorslandskap med 3 arbetszoner
Scener kan alltid återkallas med smarttelefonappen. Appen har också enskild kanalkontroll.
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Knappfunktioner för kontorslandskap med 3 arbetszoner:
PBI kopplat till
DA 1 (scener)
DA 2 (zoner)
DA 3 (global)

Knapp 1 (A) (vit)
ALL ON (ALLA TÄNDA)
Zon 1
ALL ON (ALLA TÄNDA)

Knapp 2 (B) (grå)
ZON 1 PÅ
Zon 2
Alla DIM UP (DIMMA
UPP)

Knapp 3 (D) (lila)
ZON 3 PÅ
Zon 3
Använd inte*

Knapp 4 (C) (röd)
ZON 2 PÅ
Alla zoner
Alla DIM DOWN
(DIMMA NED)

* Den lila ledningen återkallar scenen ”+ ZONE 3 ON” (+ ZON 3 PÅ) som inte är ett logiskt
användargränssnitt i det här användningsområdet. Man bör endast använda DALI 2-kopplade knappar
(zonkontroll) i det här användningsområdet.
Anmärkningar:
• Kommandot ALL OFF (ALLA SLÄCKTA) anger för systemet att användaren inte längre använder rummet. Systemet
kommer därför att använda en kort, fast timeout för rörelsesensorn på 60 sekunder (så att användarna hinner lämna
rummet) och sedan återkommer standardscenen automatiskt (den som återkallades av den vita kabeln) men
armaturerna tänds bara efter en rörelseutlösare för ”auto on”-zoner eller vid ”manual on”-zoner efter ett knapptryck
eller åtgärd via appen.
• Efter en strömcykel för styrenheten återaktiveras scenen som var aktiv innan strömmen stängdes av.

Exempel på kopplingsschema för ETAP C4RP4

Knapp 1 (A)
(vit)

Knapp 2 (B)
(grå)

Knapp 3 (D)
(lila)

Knapp 4 (C)
(röd)
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Användning: Kontorslandskap – med fönster-/mellanzoner och korridor (område)
Exempel på layout (ej skalenlig)

DA1 = fönsterområde, DA2 = mellanområde, DA3 = korridor

DA2

DA3

DA2

DA1

CTRL
DA3

DA3

DA1

PBI
PB
CTRL = Easydim2-styrenhet, nätström, 3 DALI-slingor, ström till DALI tillhandahålls av styrenheten
PB = knappar, knapparna är kopplade till PBI, som är monterad bakom knapparna
PBI = tryckknappsmodul, max. 3 per DALI-slinga
MSNSR = rörelsesensor, max. 3 per DALI-slinga
DA# = DALI-slingor, DALI-slingorna kan antingen dras i en 5-ledare tillsammans med nätspänning eller som ett separat kablage.
I båda fallen måste den vara minst 1,5 mm² och isolerad för nätspänning. Max. 100 m kabel per DALI-slinga.

Fördefinierad arbetsprincip:
•
•
•
•
•

•

•

Varje DALI- slinga fungerar som en zon enligt ovanstående specifikation (fönsterområde, mellanområde, korridor).

Alla extra rörelsesensorer fungerar globalt för att förstora detekteringsfältet.
Vid rörelsedetektering tänds lamporna i den zonen automatiskt. Armaturerna släcks inte som en dagsljusfunktion,
minsta dagsljusdimning är 3 %.
Ljussensorn dimmar armaturerna i fönsterområdet och mellanområdet, men den senare med en förskjutning på 30 %.
Armaturerna i korridoren dimmas inte som en dagsljusfunktion. Minsta dimningsnivå som en dagsljusfunktion är 3 %.
Efter den sista rörelsesensorns detektering är det en fördröjningstid på 30 minuter innan armaturerna i fönsterområdet
och mellanområdet dimmas ned till 10 % och ytterligare en fördröjning på 30 minuter innan de släcks automatiskt.
Detta är en komfortfunktion för användare i ett stort kontor för att undvika att hamna i en helt mörk omgivning utan
förvarning. För armaturerna i korridoren minskas fördröjningstiden till bara 10 minuter innan de dimmas till 10 % och
ytterligare 10 minuter innan de släcks.
Knapparna i exemplet är kopplade till DA1 så de fungerar som scenknappar. För andra funktioner, se tabellen nedan:
Knappfunktioner för kontorslandskap med fönster-/mellan-/korridorområde
Scener kan också återkallas med smarttelefonappen. Appen har också enskild kanalkontroll.
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Knappfunktioner för kontorslandskap med fönster-/mellan-/korridorområde:
PBI kopplat till
DA 1 (scener)

Knapp 1 (A) (vit)
ALL ON (ALLA TÄNDA)

Knapp 2 (B) (grå)
ALL MAX (ALLA MAX)

DA 2 (zoner)
DA 3 (global)

Fönsterområde
ALL ON (ALLA TÄNDA)

Mellanområde
Alla DIM UP (DIMMA
UPP)

Knapp 3 (D) (lila)
ALL OFF (ALLA
SLÄCKTA)
Korridorområde
ALL OFF (ALLA
SLÄCKTA)

Knapp 4 (C) (röd)
ECONOMY
(EKONOMI)
Alla områden
Alla DIM DOWN
(DIMMA NED)

Anmärkningar:
• Kommandot ALL OFF (ALLA SLÄCKTA) anger för systemet att användaren inte längre använder rummet. Systemet
kommer därför att använda en kort, fast timeout för rörelsesensorn på 60 sekunder (så att användarna hinner lämna
rummet) och sedan återkommer standardscenen automatiskt (den som återkallades av den vita kabeln) men
armaturerna tänds bara efter en rörelseutlösare för ”auto on”-zoner eller vid ”manual on”-zoner efter ett knapptryck
eller åtgärd via appen.
• Efter en strömcykel för styrenheten återaktiveras scenen som var aktiv innan strömmen stängdes av.

Exempel på kopplingsschema för ETAP C4RP4

Knapp 1 (A)
(vit)

Knapp 2 (B)
(grå)

Knapp 3 (D)
(lila)

Knapp 4 (C)
(röd)
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Användning: Korridor/ förråd
Exempel på layout (ej skalenlig)

DA1 = ingång A, DA2 = mellanområde, DA3 = ingång B

DA2
DA1

DA2
DA3

CTRL DA3

PBI
PB

CTRL = Easydim2-styrenhet, nätström, 3 DALI-slingor, ström till DALI tillhandahålls av styrenheten
PB = knappar, knapparna är kopplade till PBI, som är monterad bakom knapparna
PBI = tryckknappsmodul, max. 3 per DALI-slinga
MSNSR = rörelsesensor, max. 3 per DALI-slinga
DA# = DALI-slingor, DALI-slingorna kan antingen dras i en 5-ledare tillsammans med nätspänning eller som ett separat kablage.
I båda fallen måste den vara minst 1,5 mm² och isolerad för nätspänning. Max. 100 m kabel per DALI-slinga.

Fördefinierad arbetsprincip:
•
•
•
•
•

•

•

Varje DALI-slinga fungerar som en zon enligt ovanstående specifikation (ingång A, mellanområde, ingång B).

Alla rörelsesensorer fungerar lokalt på den DALI-ledning som de är kopplade till.
Vid rörelsedetektering tänds lamporna i den zonen automatiskt.
Ljussensorn dämpar alla lampor likadant utan förskjutning. Lamporna släcks inte som en dagsljusfunktion, minsta
dagsljusdämpning är 10 %.
Efter den sista rörelsesensorns detektering är det en fördröjningstid på 10 minuter innan lamporna i ingång A och
ingång B dämpas ned till 10 % och ytterligare en fördröjning på 10 minuter innan de släcks automatiskt. Detta är en
komfortfunktion för användare i korridorer som täcks helt av sensorområdet för att undvika att hamna i en helt mörk
omgivning utan varning. För lamporna i mellanområdet minskas fördröjningstiden till bara 5 minuter innan de
dämpas till 10 % och ytterligare 5 minuter innan de släcks.
Knapparna i exemplet är kopplade till DA1 så de fungerar som scenknappar. För andra funktioner, se tabellen nedan:
Knappfunktioner för korridorer/förvaring
Scener kan också återkallas med smarttelefonappen. Appen har också enskild kanalkontroll.
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Knappfunktioner för korridorer/förvaring:
PBI kopplat till
DA 1 (scener)

Knapp 1 (A) (vit)
ALL ON (ALLA TÄNDA)

DA 2 (zoner)
DA 3 (global)

Ingång A
ALL ON (ALLA TÄNDA)

Knapp 2 (B) (grå)
MIDDLE ECO (MELLAN
EKO)
Mellanområde
Alla DIM UP (DIMMA
UPP)

Knapp 3 (D) (lila)
ALL OFF (ALLA
SLÄCKTA)
Ingång B
ALL OFF (ALLA
SLÄCKTA)

Knapp 4 (C) (röd)
ALL ECO (ALLA EKO)
Alla områden
Alla DIM DOWN
(DIMMA NED)

Anmärkningar:
• Kommandot ALL OFF (ALLA SLÄCKTA) anger för systemet att användaren inte längre använder rummet. Systemet
kommer därför att använda en kort, fast timeout för rörelsesensorn på 60 sekunder (så att användarna hinner lämna
rummet) och sedan återkommer standardscenen automatiskt (den som återkallades av den vita kabeln) men
armaturerna tänds bara efter en rörelseutlösare för ”auto on”-zoner eller vid ”manual on”-zoner efter ett knapptryck
eller åtgärd via appen.
• Efter en strömcykel för styrenheten återaktiveras scenen som var aktiv innan strömmen stängdes av.

Exempel på kopplingsschema för ETAP C4RP4

Knapp 1 (A)
(vit)

Knapp 2 (B)
(grå)

Knapp 3 (D)
(lila)

Knapp 4 (C)
(röd)
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Användning: Matsal/fikarum
Exempel på layout (ej skalenlig)

huvudområde, DA2 = ingång, DA3 = kök

DA3

CTRL

DA1

DA3

DA1

DA2

DA3

DA1

DA1

DA1

DA3

DA1
DA2

DA3

DA2
PBI

DA2
PBI

PB

PB

CTRL = Easydim2-styrenhet, nätström, 3 DALI-slingor, ström till DALI tillhandahålls av styrenheten
PB = knappar, knapparna är kopplade till PBI, som är monterad bakom knapparna
PBI = tryckknappsmodul, max. 3 per DALI-slinga
MSNSR = rörelsesensor, max. 3 per DALI-slinga
DA# = DALI-slingor, DALI-slingorna kan antingen dras i en 5-ledare tillsammans med nätspänning eller som ett separat kablage.
I båda fallen måste den vara minst 1,5 mm² och isolerad för nätspänning. Max. 100 m kabel per DALI-slinga.

Fördefinierad arbetsprincip:
•
•
•
•
•

•

•

Varje DALI-slinga fungerar som en zon enligt ovanstående specifikation (huvudområde, ingång, kök).
Alla rörelsesensorer fungerar lokalt på den DALI-slinga som de är kopplade till.
Vid rörelsedetektering tänds armaturerna i ingång och kök automatiskt, armaturerna i huvudområdet kräver åtgärden
Manual ON (manuell tändning) (knapp eller app) för att tändas.
Ljussensorn dimmar endast huvudområdet. Armaturerna släcks inte som en dagsljusfunktion, minsta dagsljusdimning
är 10 %.
Efter den sista rörelsesensorns detektering är det en fördröjningstid på 20 minuter innan armaturerna i huvudområdet
dimmas ned till 10 % och ytterligare en fördröjning på 20 minuter innan de släcks automatiskt. Detta är en
komfortfunktion för användare i matsalen som inte täcks helt av sensorområdet för att undvika att hamna i en helt
mörk omgivning utan förvarning. För armaturerna i ingången och kök minskas fördröjningstiden till bara 5 minuter
innan de dimmas till 10 % och ytterligare 5 minuter innan de släcks.
Knapparna i exemplet är kopplade till DA2 så de fungerar som zonkontrollknappar. För andra funktioner, se tabellen
nedan: Knappfunktioner för matsal/fikarum
Scener kan också återkallas med smarttelefonappen. Appen har också enskild kanalkontroll.
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Knappfunktioner för matsal/fikarum:
PBI kopplat till
DA 1 (scener)

Knapp 1 (A) (vit)
ALL ON (ALLA TÄNDA)

DA 2 (zoner)
DA 3 (global)

Huvudområde
ALL ON (ALLA TÄNDA)

Knapp 2 (B) (grå)
MAIN AREA
(HUVUDOMRÅDE)
Ingång
Alla DIM UP (DIMMA
UPP)

Knapp 3 (D) (lila)
ALL OFF (ALLA
SLÄCKTA)
Kök
ALL OFF (ALLA
SLÄCKTA)

Knapp 4 (C) (röd)
KÖK
Alla områden
Alla DIM DOWN
(DIMMA NED)

Anmärkningar:
• Kommandot ALL OFF (ALLA SLÄCKTA) anger för systemet att användaren inte längre använder rummet. Systemet
kommer därför att använda en kort, fast timeout för rörelsesensorn på 60 sekunder (så att användarna hinner lämna
rummet) och sedan återkommer standardscenen automatiskt (den som återkallades av den vita kabeln) men
armaturerna tänds bara efter en rörelseutlösare för ”auto on”-zoner eller vid ”manual on”-zoner efter ett knapptryck
eller åtgärd via appen.
• Efter en strömcykel för styrenheten återaktiveras scenen som var aktiv innan strömmen stängdes av.

Exempel på kopplingsschema för ETAP C4RP4

Knapp 1 (A)
(vit)

Knapp 2 (B)
(grå)

Knapp 3 (D)
(lila)

Knapp 4 (C)
(röd)
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Användning: Tvättrum
Exempel på layout (ej skalenlig)

omklädningsrum, DA2 = tvättfat, DA3 = bås
DA1

DA1
DA2

DA3

CTRL
DA1

DA1

DA2
DA2

DA1

DA1
PBI

DA3
DA3
DA1

PB

CTRL = Easydim2-styrenhet, nätström, 3 DALI-slingor, ström till DALI tillhandahålls av styrenheten
PB = knappar, knapparna är kopplade till PBI, som är monterad bakom knapparna
PBI = tryckknappsmodul, max. 3 per DALI-slinga
MSNSR = rörelsesensor, max. 3 per DALI-slinga
DA# = DALI-slingor, DALI-slingorna kan antingen dras i en 5-ledare tillsammans med nätspänning eller som ett separat kablage.
I båda fallen måste den vara minst 1,5 mm² och isolerad för nätspänning. Max. 100 m kabel per DALI-slinga.

VARNING! Easydim2-styrenheter och tryckknappsmodul är inte lämpliga för fuktiga platser. Placera alltid
styrenheten på en torr plats utan risk för kondens. Utrustning som förlängningssensorer och armaturer
som är lämpliga för tillämpliga miljöförhållanden måste användas om de behövs i fuktiga utrymmen.
Montera tryckknappsmodul i korrekt valda IP-klassade dosor med fuktskyddade knappar.

Fördefinierad arbetsprincip:
•
•
•
•
•

•

•

Varje DALI-ledning fungerar som en zon enligt ovanstående specifikation (omklädningsrum, tvättfat, bås).
Alla rörelsesensorer fungerar globalt.
Vid rörelsedetektering tänds alla armaturer automatiskt.
Ljussensorn är inaktiverad.
Efter den sista rörelsesensorns detektering är det en fördröjningstid på 5 minuter innan armaturer i
omklädningsrummet dimmas ned till 10 % och ytterligare en fördröjning på 5 minuter innan de släcks automatiskt.
Fördröjningen är bara 2 minuter för tvättfaten innan de dimmas till 10 % och ytterligare 2 minuter innan de släcks. För
armaturerna i båsen är fördröjningstiden 10 minuter innan de dämpas till 30 % och ytterligare 10 minuter innan de
släcks. Detta är en komfortfunktion för användare som inte täcks helt av sensorområdet för att undvika att hamna i en
helt mörk omgivning utan förvarning.
Knapparna i exemplet är kopplade till DA1 så de fungerar som scenknappar. För andra funktioner, se tabellen nedan:
Tvättrumsknapparnas funktioner
Scener kan också återkallas med smarttelefonappen. Appen har också enskild kanalkontroll.
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Tvättrumsknapparnas funktioner:
PBI kopplat till
DA 1 (scener)

Knapp 1 (vit)
ALL ON (ALLA TÄNDA)

DA 2 (zoner)
DA 3 (global)

Omklädningsrum
ALL ON (ALLA TÄNDA)

Knapp 2 (grå)
CHANGING ON
(OMKLÄDNINGSRUM
PÅ)
Tvättfat
Alla DIM UP ((DIMMA
UPP)

Knapp 3 (lila)
ALL OFF (ALLA
SLÄCKTA)

Knapp 4 (röd)
CUBICLES ON (BÅS PÅ)

Bås
ALL OFF (ALLA
SLÄCKTA)

Alla områden
Alla DIM DOWN
(DIMMA NED)

Anmärkningar:
• Kommandot ALL OFF (ALLA SLÄCKTA) anger för systemet att användaren inte längre använder rummet. Systemet
kommer därför att använda en kort, fast timeout för rörelsesensorn på 60 sekunder (så att användarna hinner lämna
rummet) och sedan återkommer standardscenen automatiskt (den som återkallades av den vita kabeln) men
armaturerna tänds bara efter en rörelseutlösare för ”auto on”-zoner eller vid ”manual on”-zoner efter ett knapptryck
eller åtgärd via appen.
• Efter en strömcykel för styrenheten återaktiveras scenen som var aktiv innan strömmen stängdes av.
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Anvisningar för montering och anslutning
Styrenhet infälld C1C20-B
Dimensioner
Styrenheten för infälld montering kan monteras i ett hål med diametern 90–95 mm. Takets tjocklek kan
variera mellan 3 och 30 mm. För tak av tunn metall eller andra mjuka material måste en robust platta (t.ex.
trä) eller liknande användas så att fjädrarna inte skadar taket. Den fria höjden ovanför taket måste vara
minst 60 mm (mätt från takplattans takplattans underkant) så att kontakten får plats.

Rörelsedetekteringsområdet är rektangulärt med den
bredaste vyn inriktad med fjädrarna och axeln längs
ETAP-logotypen och sensoröppningarna. Sensorn ska
monteras i ett område med mycket dagsljus (i
förekommande fall) och eftersom det är Bluetoothanslutningspunkten som också är nära området där det
är mest sannolikt att någon placeras för att styra
armaturer via appen.

Rörelsedetekteringsområ
det för små rörelser vid
en monteringshöjd på
2,8 m är cirka 4x6 m, för
stora rörelser är det cirka
6x8 m. Max. höjd för
detektering av små
rörelser är 3,5 m.

För expansionssensorer och
tillhörande
tillbehör,
se
www.etaplighting.com
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Tekniska uppgifter C1C20-B
Driftspänning
Isolering av ledningar
Strömtillförsel till DALI-ledning
Material i styrenhetens hölje

230 V AC 50 Hz
Alla ledningar måste isoleras för nätspänning eftersom DALI
INTE är SELV!
Se ovanstående ”1. Systemgränser”
ASA

Kopplingsscheman
Arbetstemperatur
Ledningens
avslutning

diameter

Se ovanstående ”Användningsområden”
0 °C … +50 °C (för pålitlig PIR-rörelsedetektering ska
temperaturskillnaden mellan rörliga föremål och bakgrunden
vara minst 5 °C)
och En anslutningsplugg medföljer som accepterar följande
ledningstyper:
Entrådig ledare:
0,08 … 2,5 mm² / 28 … 12 AWG
Fintrådig ledare:
0,08 … 2,5 mm² / 28 … 12 AWG
Fintrådig ledare
med hylsa med plastkrage:
0,25 … 1,5 mm²
Fintrådig ledare
med hylsa utan plastkrage:
0,25 … 2,5 mm²
8–9 mm
För Easydim2 bör 1,5 mm² användas

Standarddrift
Mått (D x H)

Material i kontakten: PA 66 grå, CrNi-klämfjäder, elektrolytisk
koppar Ecu-kontakter, pläterade
Driftsläget måste ställas in med appen i starten.
Diam. 100 x 52mm (exkl. anslutningsplugg).
Se måttskissen ovan för mer ingående information.

Anslutningar:
Anslutningarna på styrenheten är markerade enligt följande:
3 = DALI LINE 3 (DALI-SLINGA 3)
2 = DALI LINE 2 (DALI- SLINGA 2)
1 = DALI LINE 1 (DALI- SLINGA 1)
C = DALI LINE COMMON FOR LINES 1, 2 and 3 (DALI-LEDNING FÖR SLINGOR 1, 2 och 3)
N, L = MAINS 230V AC 50Hz (ELNÄT 230 V AC 50 Hz)
Anslutningarna är gjorda till anslutningspluggen som dragavlastar kabeln, varefter den kan anslutas till
styrenheten.
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Typisk anslutning via en kopplingsdosa visas ovan (färgerna är endast för tydlighetens skull).

Styrenhet och infälld dosa C1C20/01-200
Dimensioner
Se ovan för styrenhetens del. Dosan har följande mått:
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Den förkopplade kabeln på kopplingsdosan är cirka 2 m lång.

Tekniska uppgifter C1C20/01-200
Driftspänning
230 V AC 50 Hz
Isolering av ledningar
Alla ledningar måste isoleras för nätspänning eftersom DALI
INTE är SELV!
Strömtillförsel till DALI-ledning Se ovanstående ”1. Systemgränser”
Kopplingsscheman
Se ovanstående ”Användningsområden”
Dosans material
PP
Arbetstemperatur
Ledning

Standarddrift
Mått (L x B x H)

0 °C … +50 °C (för pålitlig PIR-rörelsedetektering ska
temperaturskillnaden mellan rörliga föremål och bakgrunden
vara minst 5 °C)
Anslutningsledningen till styrenheten är förkopplad (kabeltyp
LIHH). Anslutning av matning från elnätet (MAINS) och
MAINS+DALI-utmatning via Wieland GST18-anslutningar. På
dosan är MAINS ingångskontakt MALE (hane) (kontakt) och
MAINS+DALI-utgångskontakterna är FEMALE (hona) (uttag). För
kopplingstillbehör, se www.etaplighting.com eller närmaste
distributör för Wieland.
Alla ledningar som används måste ha en kabelarea på minst 1,5
mm² eller mer, beroende på lokala bestämmelser.
Driftsläget måste ställas in med appen i starten.
Styrenhet: Diam. 100 x 52mm (exkl. anslutningsplugg).
Dosa: 125 x 120 x 82 mm.
Se måttskisserna ovan för mer ingående information.
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Styrenhet, ytmonterad C1C30
Dimensioner
Styrenheten för ytmontering har följande mått:

Anslutning kan göras ovanifrån. Även om det finns tillräckligt med anslutningar för kabeldragning bör
man använda en separat kopplingsdosa vid genomströmning (speciellt om 2,5 mm² används) eller där
sidoingång är det enda alternativet. Använd i så fall en fast ytmonterad kopplingsdosa eller kabelsystem
att montera i C1C30-B.
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Tekniska uppgifter C1C30-B
Driftspänning
Isolering av ledningar
Strömtillförsel till DALI-ledning
Material i styrenhetens hölje

230 V AC 50 Hz
Alla ledningar måste isoleras för nätspänning eftersom DALI
INTE är SELV!
Se ovanstående ”1. Systemgränser”
ASA

Kopplingsscheman
Arbetstemperatur
Ledningens
avslutning

diameter

i en pulverlackerad aluminiumcylinder
monterat på ett zinkpläterat järnfäste.
Se ovanstående ”Användningsområden”
0 °C … +50 °C (för pålitlig PIR-rörelsedetektering ska
temperaturskillnaden mellan rörliga föremål och bakgrunden
vara minst 5 °C)
och Kontakterna accepterar följande ledningstyper:
Entrådig ledare:
Fintrådig ledare:
Fintrådig ledare:

0,5 … 2,5 mm²
0,5 … 2,5 mm²
1,5 … 2,5 mm²

9 ± 1 mm
För Easydim2 bör 1,5 mm² användas

Standarddrift
Mått (D x H)

Material i kontaktens hölje: PC White,
Inlagor: Rostfritt stål och tinnad koppartråd
Ledare måste ställas in med appen i starten.
Diam. 100 x 100 mm
Se måttskissen ovan för mer ingående information.
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Tryckknappsmodul C4N60
Tryckknappsmodulen kan användas som en 4-kanalig inmatningsenhet för 1 till 4 voltfria kontakter.
Tryckknappsmodulen är konstruerad för att monteras direkt bakom knapparna i väggdosan.
Håll avståndet till DALI-huvudledningen så kort som möjligt, alla DALI-ledningar lägger till den maximalt
tillåtna längden på 100 m per Easydim2 DALI- slinga.
Det är förbjudet att förlänga ledningarna för anslutning av knapparna. Isolera ledningar som inte används!
Ledningaanslutningar:
ORANGE:
ORANGE:
RÖD:
LILA:
GRÅ:
VIT:
SVART:

DALI-LEDNING
C4N60
DALI-LEDNING
INGÅNG NR 4
INGÅNG NR 3
INGÅNG NR 2
INGÅNG NR 1
GEMENSAM ANSLUTNING FÖR DE 4 KNAPPINGÅNGARNA

Tekniska uppgifter C4N60
Driftspänning
Isolering av ledningar
Aktuell förbrukning från DALI-ledning
Inmatningsläge
Isolera alltid ledningar som inte används!
Arbetstemperatur
Ledningens diameter och avslutning

ORANGE
ORANGE
RÖD
LILA
GRÅ
VIT
SVART

Levereras via DALI (normalt 16 V DC)
600 V RMS, halogenfri
4 mA
Endast spänningsfria (flytande) kontakter är
tillåtna. Kontakterna måste vara lämpliga för
lågspänning med låg strömförbrukning (t.ex.
guld).
0 °C … +50 °C
24 AWG (0,25 mm²)
Avslutad med trådändshylsor Ø 1,25 mm
8 mm

Standarddrift
Mått (L x B x H)
- Sträckta ledningar
- Utrymme behövs in väggdosan

Automatiskt idriftsatt som en del av
startprocessen via Easydim2-appen
130 x 30 x 7 mm
50 x 30 x 10 mm (exklusive kontakterna för
anslutning av DALI-ledningarna)

ETAP Lighting International NV – Antwerpsesteenweg 130
Tel. ++32 (0)3 310 02 11 – info.be@etaplighting.com
www.etaplighting.com
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Överensstämmelse med gällande EU-direktiv bekräftas av CE-symbolen.
Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande

ETAPEasydim2 smarttelefonapp
Appen finns i Google Play Store eller på www.etaplighting.com
INLEDANDE KONFIGURATION för att slutföra installationen (för ”USER MANUAL” (bruksanvisning) med dagliga
användaranvisningar och en fullständig ”SETTINGS OVERVIEW” (översikt av inställningar), se vidare)
Starta appen, skärm 1 visas, tryck på ”SCAN NEW DEVICES” (skanna nya enheter) för att börja söka efter enheter
(skärm 2) och så snart en enhet visas i listan (skärm 3) väljer du den och ansluter till den.
PS. Vid power på styrenheten visas en grön lampa som indikerar att den är på och så snart den är klar för
appanslutningar blinkar en gul lampa var tredje sekund.

Skärm 1

Skärm 2

Skärm 3

Om du har använt appen tidigare ser du en lista över redan kända
enheter vid starten (skärm 4)

Så snart som den enhet du vill ansluta visas kan du välja den, du
behöver inte vänta tills skanningen är klar.
När anslutningen upprättats blinkar den gula lampan två gånger
varje sekund för att ange anslutningen till appen.
Obs! Om en inloggningsskärm visas under processen loggar du in
som ”manager” som också har standardlösenordet ”manager”

Skärm 4
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När du har valt den Easydim-enhet du vill använda får du se lägesvalet (skärm 5). Appen skickar
konfigurationen för det valda läget till styrenheten och bekräftar när den är klar (skärm 6). När du har
tryckt på ”FORTSÄTT” hamnar du på skärmen ”Anslutna enheter” (skärm 7). Tryck på SKANNA IGEN
(skanna igen) på den här skärmen för att skanna DALI-slingorna efter vilka komponenter som finns i
installationen.

Skärm 5

Skärm 6

Skärm 7

Skanningsprocessen kan ta flera minuter att genomföra, beroende på hur många komponenter som är
anslutna till styrenheten. När skanningen går från en DALI-slinga till nästa uppdateras skärmen och
återspeglar den slinga som skannas (skärm 8, skärm 9, skärm 10).

Skärm 8

Skärm 9

Skärm 10
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När skanningen är klar visas skärm 7 igen med en uppdaterad konfiguration (skärm 11). Kontrollera att
alla installerade armaturer, sensorer och knappar finns på rätt DALI-slinga som du tänkte installera. Om
fel hittas (t.ex. för många enheter på en viss slinga), rapporteras detta som ”Fel har hittats. Kontrollera
anslutningarna igen” (skärm 12).

Skärm 11

Skärm 12

Skärm 13

När alla enheter hittats och de är korrekta trycker du på ”FORTSÄTT” (skärm 11) så visas skärmen för
sensorkalibrering (skärm 13). Tryck på ”KALIBRERA” för att starta kalibreringen. Som förklaras på
skärmen kan de olika stegen i processen ta lite tid. För att få kortast möjliga tid kan du gå bort två till tre
meter från sensorn under kalibreringen av sensorn och värdena är stabila, men inte för långt så att
appen fortsätter vara ansluten. Om värdena är stabila tar första steget mindre än en minut.
Förloppet visas på skärmen vilket visas nedan (skärm 14–17)

Skärm 14

Skärm 15

Skärm 16
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Skärm 17

När kalibreringen är klar visas kalibreringsnivån (996 på skärm 17). Om den automatiska kalibreringen
(som baseras på installerad ljusnivå) inte är som du önskar kan du starta om kalibreringen genom att
trycka på ”KALIBRERA” eller så kan den ändras manuellt såsom förklaras i avsnittet ÖVERSIKT AV
INSTÄLLNINGAR” nedan.
Tryck på ”STOPP” för att avsluta kalibreringen och då är även konfigureringen klar.
Nu visas huvudskärmen för valt läge (skärm 18). Du kan nu återkalla de scener som hör till läget med de
sju knapparna till vänster eller justera alla lampnivåerna med huvudreglaget till höger.
Du kan styra en enskild zon genom att trycka på menyikonen längst upp till vänster eller så kan du trycka
eller svepa på zonens namn (klassrum i vårt exempel). På det här sättet kan du växla mellan huvudzonen
och de tre underzonerna och styra belysningen efter dina önskemål (skärm 19).
Om dagsljuskompensering är aktivt visar skjutreglagen både börvärdesnivån (tjock blå linje längst upp i
den gula stapeln) och nivån för dagsljuskompensation (tunn gul linje, mörkgul stapel). Beroende på
inställningarna kan dessa nivåer även visas i procent. Inställningsskärmen (skärm 20) nås via
kugghjulsikonen längst upp till höger på alla zonskärmar.

Skärm 18

Skärm 19

Skärm 20

VARNING! ETAP har, baserat på årtiondens erfarenhet av belysningsstyrsystem, fördefinierat
inställningarna. Vi rekommenderar starkt att dessa inställningar inte ändras innan det överlämnas till
användaren om det inte är absolut nödvändigt. Om du vill experimentera själv, läs avsnittet ”ÖVERSIKT
AV INSTÄLLNINGAR” nedan och gör en fabriksåterställning efteråt. Fabriksåterställning gör du genom att
rulla nedåt på inställningsskärmen (skärm 20) och väljer ”SYSTEMINFO” i avsnittet System (visas på
skärm 21).
Vi uppmanar dig dock att byta standardnamnet på styrenheten (genom att klicka på det och ange ett
nytt namn enligt bilden på skärm 22) till ett mer logiskt namn för användaren, t.ex. rumsnamnet/numret. Namnet på styrenheten kommer alltid att ha ett suffix, ett ID på fyra tecken som behövs av
serviceskäl. Klicka på ikonen Save (spara) längst upp till höger (skärm 23) för att spara ändringarna av
styrenheten.
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Skärm 21

Skärm 22

Skärm 23

ATT GÖRA INNAN SYSTEMET ÖVERLÄMNAS:
Vi rekommenderar att följande görs innan systemet överlämnas:
• Även om systemet kanske har hittat alla tryckknappsmoduler är det ingen garanti för att de
fungerar som tänkt (ledningar till knapparna kan ha bytts) … kontrollera att alla knapparna
reagerar som man tänkt sig. Som en tjänst till dig som kund kan du klippa ut etiketterna från
bilaga 4 och sätta dem bakom knappfönstret eller räcka över dessa sidor till din kund.
• Om du vill vara den som har ansvaret för underhåll av systemet vill du kanske ändra
standardlösenordet (manager). Tänk på att om du ändrar lösenordet och blir av med det kan
endast en servicetekniker från ETAP återställa systemet till standardinställningarna.
• I inställningarna inaktiverar du ”Logga in automatiskt”.
• Spara en kopia av den här handboken för framtida referens.
• Låt minst appens bruksanvisning ligga kvar i rummet (t.ex. fastsatt på en knapp eller dörr).
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ANVÄNDARHANDBOK
När du installerat ETAP Easydim2-appen från Google Play Store eller ETAP:s webbplats
startar du appen genom att trycka på ikonen för Easydim2-appen.
Appen öppnas och skärm 1 visas, tryck på ”Skanna nya enheter” för att börja söka efter
enheter (skärm 2) och så snart en enhet visas i listan (skärm 3) väljer du den och
ansluter till den.
PS. Vid power på styrenheten visas en grön lampa som indikerar att den är på och så snart den är klar för
appanslutningar blinkar en gul lampa var tredje sekund.

Skärm 1

Skärm 2

Skärm 3

Om du har använt appen tidigare ser du en lista över redan kända
enheter vid starten (skärm 4)

Så snart som enheter du vill ansluta visas kan du välja den, du
behöver inte vänta tills skanningen är klar.
När anslutningen upprättats blinkar den gula lampan två gånger
varje sekund för att ange anslutningen till appen.
Obs! Om en inloggningsskärm (skärm 5) visas under processen
loggar du in som ”user” som också har standardlösenordet ”user”
och aktiverar ”Logga in automatiskt” (skärm 6). Kontakta den
ansvarige för installationen om dessa uppgifter inte fungerar.
Skärm 4
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Skärm 5

Skärm 6

Nu visas huvudskärmen för valt läge (skärm 7). Du kan nu återkalla de scener som hör till läget med de
sju knapparna till vänster eller justera alla lampnivåerna med huvudreglaget till höger.
Du kan styra en enskild zon genom att trycka på menyikonen längst upp till vänster eller så kan du trycka
eller svepa på zonens namn (klassrum i vårt exempel). På det här sättet kan du växla mellan huvudzonen
och de tre underzonerna och styra belysningen efter dina önskemål (skärm 8).
Om dagsljusdämpning är aktivt visar skjutreglagen både börvärdesnivån (tjock blå linje längst upp i den
gula stapeln) och nivån för dagsljuskompensation (tunn gul linje, mörkgul stapel). Beroende på
inställningarna kan dessa nivåer även visas i procent. Inställningsskärmen (skärm 9) nås via
kugghjulsikonen längst upp till höger på alla zonskärmar.

Skärm 7

Skärm 8

Skärm 9
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Vi uppmanar dig att byta standardnamnet på styrenheten (genom att klicka på ”Systeminfo” och då visas
skärm 10). Ange ett nytt namn enligt bilden på skärm 11 som visas när du klickar på namnet på
styrenheten. Ändra till ett mer logiskt namn för användaren, t.ex. rumsnamnet/-numret. Namnet på
styrenheten kommer alltid att ha ett suffix, ett ID på fyra tecken som behövs av serviceskäl. Klicka på
ikonen Spara längst upp till höger (skärm 12) för att spara ändringarna av styrenheten.

Skärm 10

Skärm 11

Skärm 12

Bortsett från appen kan det också finnas knappar installerade i ditt rum. Knappens beteende har
definierats av installatören eller ansvarige för installationen. Om ETAP:s knappar används, finns det ett
transparent fönster så att knapparnas funktion kan förklaras. Om installatören har lämnat kvar
dokumentationen finns det förtryckta etiketter i bilaga 4 eller så kan du hämta handboken på ETAP:s
webbplats eller skriva/designa dina egna etiketter. Etikettmåtten är 41 x 12 mm.

Knapp 1

Knapp 2

ETIKETT FÖR ATT
FÖRKLARA
KNAPPFUNKTIONER
Knapp 3

Knapp 4

Obs! I bilagorna finns Vanliga frågor och en
felsökningsguide.
Om konfigurationen av systemet inte är enligt
förväntningarna ber vi dig prata med
installatören eller ansvarige för installationen.
Om du har synpunkter på systemet finns det
ett feedbackformulär i bilaga 5.
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ÖVERSIKT AV INSTÄLLNINGAR
I det här avsnittet förklaras alla inställningar som finns via Manager-inloggningen.
Den första gruppen inställningar är Allmänna inställningar.

< ska fyllas i >

Detta är huvudinställningsskärmen som nås via
kugghjulsikonen på driftsskärmarna.
Tre allmänna inställningar som också nås via Userinloggningen (användare) visas längst upp:
• Dimming Percentage (dämpningsprocent):
när
denna
är
aktiverad
visas
dämpningsprocenten på skjutreglagen (a)
• Daylight Percentage (dagsljusprocent) när
denna
är
aktiverad
(gul)
visas
dämpningsnivån som ett resultat av
dagsljusåtervinning också (b)
• Login Automatically (logga in automatiskt):
om du är en regelbunden användare av ett
visst system kan du ange dina uppgifter
automatiskt för att logga in automatiskt.
Det är också praktiskt vid installationen och
innan standardlösenorden ändras.
Den enda andra inställningen som användaren kan
ändra är namnet på styrenheten, vilket förklaras
ovan under ”ANVÄNDARHANDBOK”

Huvudinställningsskärmen

a

Den sista allmänna inställningen är Mode (läge). Eftersom den är knuten till systemets ledningar kan
användarkontot inte nå denna inställning för att undvika oavsiktligt beteende.
Ovan diskuteras hur man ställer in läget under ”INLEDANDE KONFIGURATION”, så vi nöjer oss här med
att visa skärmen för val av läge och valen under för kontoren.

Skärmen Val av läge

Underval för små kontor
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Underval för kontorslandskap

b

Nästa inställningsavsnitt gäller för en eller flera zoner.
Följande grupp inställningar är Rörelseinställningar.
I zoninställningen syns den enorma flexibiliteten hos Easydim2systemet. Tänk på att inställningarna även kan ställas in oberoende
för varje scen. ETAP rekommenderar dock att man är försiktig med
att använda avvikande inställningar för scener eftersom det kan
förvirra en oinvigd användare när saker reagerar annorlunda
beroende på vilken scen som används.
För att gå till en annan scen, använd pilarna till vänster och höger
om scennamnet (”KLASSRUM PÅ” i bilden vid sidan).
Standardnivåer: det finns ljusnivåer (börvärden) för varje zon för
den här scenen. Nivåer kan vara ett värde mellan 0 och 100 %, men
var försiktig med att använda värden som matchar scennamnet så
att inställningen motsvarar användarens förväntningar.
Global rörelsedetektering: när denna är aktiverad (gul) utlöser alla
rörelsedetektorer timeouttimern för alla zoner. Om denna är
inaktiverad (blå) utlöser rörelsesensorerna endast den zon de är
kopplade till. Sensorn inbyggd i styrenheten utlöser zon 1 i det här
fallet.
Medel/minimumvärde): den här inställningen avgör om zonen ska
dämpas eller släckas efter timeouten (kan ställas in via värdena
under den här inställningen) eller dämpas efter en första timeout
till en mellannivå och släcks efter en andra timeout (gul om
Skärmen Movement Settings (rörelseinställningar)
aktiverad). Tänk på att om en miniminivå har
ställts in som inte är 0 % släcks lamporna ALDRIG automatiskt. Tänk på att om 0 % ställts in för en primär
nivå inaktiveras inställningarna Middle/Minimum Level (mellan-/miniminivå) och Timeout.
Timeout: detta är timeouten efter vilken systemet går till mellan-/miniminivån och om Middle Level
(mellannivå) är aktiverad går den till 0 % efter samma timeout igen. Timeout kan ställas in per zon (och
per scen) men var försiktig gär med så att beteendet förblir logiskt ur användarens synpunkt. I de flesta
fall är samma inställning per zon och scen mest logisk. I de senaste 4 användningsområdena finns
exempel där olika timeouter ställts in per zon.
Följande grupp inställningar gäller för Daylight Settings (dagsljusinställningar).
I zoninställningen syns den enorma flexibiliteten hos Easydim2systemet. Tänk på att inställningarna även kan ställas in oberoende
för varje scen. ETAP rekommenderar dock att man är försiktig med
att använda avvikande inställningar för scener eftersom det kan
förvirra en oinvigd användare när saker reagerar annorlunda
beroende på vilken scen som används.
För att gå till en annan scen, använd pilarna till vänster och höger om
scennamnet (”ALLT PÅ” i bilden vid sidan).
Dagsljusdimming den här inställningen aktiverar (gul) eller
inaktiverar (blå) dagsljusdämpning av zonerna. Ljus som inte riktas
mot golvet är vanligtvis undantagna från automatisk
dagsljusdämpning (t.ex. skrivtavla eller accentlampor för tavlor och
liknande).
Dagsljus Minimum (minsta dagsljus): minsta dagsljusnivån att dämpa
till.
Dagsljusförskjutning): mängden (i %) som zon 2 och 3 dämpas till är
mindre än zon 1. Exempel: Om alla zoner startar från 100 % och zon
1 dämpas till 55
40% (från 100 % till 45 %) och förskjutningen för zon 2
är

30 %, då dämpas zon 2 30 % mindre så endast 55–30 % = 25 % dämpat jämfört med startnivån så den faktiska
nivån blir 100 %–25 % = 75 %. Den här funktionen kompenserar för det faktum att zoner längre bort från
fönsterområdet får mindre dagsljus och dämpas därför mindre. Tänk på att en zon med en förskjutning inte
dämpar lägre än angiven förskjutning så ett minsta dagsljus som är mindre än förskjutningen nås aldrig.
Sensorkalibrering: i de flesta fall ska den automatiska kalibreringen baserat på installerad nivå räcka för de flesta
användningsområden. Om du vill ändra kalibreringen manuellt rekommenderar vi att du först gör en automatisk
kalibrering, mäter den resulterande ljusnivån och justerar sedan kalibreringsfaktorn uppåt eller nedåt med önskad
mängd. Exempel: om den automatiska kalibreringen ger 431 lux och kalibreringsvärdet är 57, men du vill ha 500
lux, då multiplicerar du 57 med 500/431 = 57*1,16 = 66. Den automatiska kalibreringsprocessen beskrivs ovan
under INLEDANDE KONFIGURATION.

Nästa gruppinställningar är Knappinställningar.
Tryckknappsinställningar: Standardinställningen är alltid global vilket ger
tabellerna Knappfunktioner såsom beskrivs i Användningsområden och
Lägen ovan (funktionerna beror på vilken DALI-ledning som knapparna
är kopplade till). Det är dock möjligt att ställa in knapparnas beteende på
”Lokal” och då fungerar de lokalt på den DALI-ledning som de är kopplade till
som lokala zonknappar:

Manuell TÄND / Auto SLÄCK: den här inställningen krävs ibland enligt
lokala bestämmelser för att undvika att lamporna tänds automatiskt.
När denna är aktiverad (gul) tänds denna zon endast efter ett
knapptryck eller en åtgärd via appen, alltså en manuell åtgärd av
användaren. Aktivering av denna inställning är ömsesidig exklusivt
med Manuell SLÄCK / Auto TÄND.
Manuell SLÄCK / Auto TÄND): Den här inställningen förhindrar att
lamporna som är tända släcks automatiskt. Kan vara användbart för
t.ex. korridorer, trappor eller andra situationer där rörelsesensorn
normalt inte täcker hela användningsområdet. Aktivering av denna
inställning är ömsesidig exklusivt med Manuell TÄND / Auto SLÄCK).
Om den här funktionen aktiveras så inaktiveras möjligheten att ställa in en timeout för rörelsedetektering
(se vidare).
Namnen på zonerna följer automatiskt Easydim2-appliceringsläget och val av språk för telefonens
operativsystem. Du kan byta namn på zonerna om du vill på skärmen Zones Names Settings (inställningar
av zonnamn). På det här sättet kan du t.ex. byta namn på zonerna till
andra språk än språkinställningen i telefonen som används för
idriftsättningen.

41

BILAGA 1: Vanliga frågor
F1: Kan jag ändra inställningarna för ETAP Easydim2-systemet?
S1: Systemets inställningar är baserade på decennier av erfarenhet från fältet med styrsystem. Dessa
inställningar är optimerade för att balansera mellan energibesparingar, visuell komfort och
användarvänlighet. Av det här skälet går det inte att nå inställningarna i det vanliga användarkontot. Om
du ändå vill ändra eller experimentera kan du logga in med kontot ”manager” och ändra inställningarna.
F2: Kan jag återställa fabriksinställningarna för ETAP Easydim2-systemet?
S2: När du är inloggad som ”manager” (chef) kan du återställa fabriksinställningarna. Tänk på att detta
startar om idriftsättningsprocessen och du måste välja önskat appliceringsläge igen och även
omkalibrera ljussensorn.
F3: Kan flera smarttelefoner ansluta via Bluetooth?
S3: Nej, endast en Bluetooth-anslutning kan göras vid en given tidpunkt.
F4: Har appen prioritet över den automatiska sensorns åtgärder eller knapparnas åtgärder?
S4: Det finns inga prioriteter, den senaste händelsen har företräde, oavsett om den kommer från appen,
sensorerna eller knapparna.
F5: Inaktiverar en manuell ändring av ljusnivåerna dagsljusregleringen?
S5: Dagsljusregleringen (om aktiverad) förblir aktiv alltid eftersom Easydim2-systemet är utformat som
ett belysningsautomatiserings- och energisparsystem så det reglerar ljusnivåerna för användaren oavsett
källa (artificiellt ljus eller dagsljus) och inte armaturernas ljusstyrka (utseende).
F6: Hur beräknas huvudreglagets procenttal?
S6: Huvudreglaget räknar varje armaturs bidrag lika mycket. Om t.ex. 10 armaturer är anslutna till zon 1
och 2 och 5 armaturer till zon 3 finns det 25 armaturer och varje armatur bidrar med 0–4 % av summan
för huvudreglaget. Exempel: Zon 1 är på 50 %, zon 2 är på 80 % och zon 3 är på 100 %. Huvudreglaget blir
10* (0,5*4) + 10* (0,8*4) + 5* (1,0*4) = 10*2 + 10*3,2 + 5*4 = 20 + 32 + 20 = 72 %.
F7: Jag kan inte flytta huvudreglaget över en viss procent, vad händer?
S7: Om du har aktiverat en scen där en eller flera av zonens primära nivåer är noll utesluter
huvudreglaget denna zon från att dämpas upp. Du kan gå till driftsskärmen för den här zonen, tända den
med knapparna eller skjutreglaget för den zonen och sedan kan huvudreglaget ytterligare styra dessa
armaturer också och gå upp till 100 %.
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BILAGA 2: FELSÖKNINGSGUIDE FÖR INSTALLATÖREN
Allt är kopplat på rätt sätt men styrenheten gör ändå ingenting …
Det kan bero på att du inte har konfigurerat enheten än. Du måste konfigurera enheten via
smarttelefonens ETAPEasyDim2-app. Appen kan hämtas från Play-Store eller ETAP:s webbplats.
Kontrollera följande om du inte får anslutning:
Kontrollera att det lyser en grön eller gul lampa bredvid rörelsesensorn på styrenheten.
• Om det inte syns någon lampa alls:
o Mät att det finns spänning i kontakten och att den är 230 V.
o Kontrollera att L och N finns på rätt kontakter.
o Om fortfarande ingen lampa syns enheten är trasig, byt ut och returnera den trasiga
lampan till ETAP
• Om lampan (lyser med fast sken eller blinkar) syns:
o Grön lampa ska alltid lysa när enheten är på, om inte är enheten trasig.
o Så snart som startprocessen har slutförts och Bluetooth-modulen är redo att ta emot
anslutningar blinkar den gula lampan en gång var tredje sekund.
o Om inga enheter hittas efter en ”skanna enheter” i appen kan du prova att flytta
telefonen närmare enheten (inom 1 meter) och försöka igen. Om fortfarande inga enheter
hittas, kontrollera att ingen annan är ansluten (den gula lampan blinkar två gånger varje
sekund), bryt alla anslutningar med våld genom att slå av/på strömmen och vänta tills den
blinkar gult igen en gång var tredje sekund.
o Om enheten hittas och du är ansluten blinkar lampan varje sekund.
o Nu kan du följa den inledande konfigurationsprocessen efter vilken styrenheten börjar
fungera (se avsnittet om appen).
• Om det fortfarande inte fungerar, försök att stänga appen och stänga av Bluetooth. Slå av/på
styrenheten och öppna sedan appen igen och bekräfta att den kan slå på Bluetooth och upprepa
förfarandet.
• Om fortfarande ingen anslutning fås efter ovanstående steg, kontrollera minimikraven för
smarttelefonen/OS som används och prova om möjligt med en annan smarttelefon för att
utesluta problem eller inkompatibilitet med smarttelefonen.
• Om allt ovan misslyckas ber vi dig byta ut enheten och returnera den till ETAP med en anteckning
om varumärke och typnummer för telefonen som används och OS-versionen och annan
information som du tycker kan vara användbar.
Om du kan ansluta men appen hittar inga enheter …
• Kontrollera att armaturerna är på.
• Om inga enheter hittas alls, kontrollera att den vanliga ledningen (märkt ”C” på styrenheten) är
ordentligt ansluten (mät med ohmmätare från styrenheten till första armaturen eller mät DALIarmaturens spänningsterminaler som är längst bort från styrenheten, ska vara 16 Vdc–20 Vdc.
o Om spänningen är OK, kontrollera att ledningens högra del (min 1,5 mm²) används och att
längden per DALI-ledning inte är längre än 100 m.
o Om spänningen inte är OK, ta bort alla DALI-ledningsanslutningar till styrenheten och mät
DALI-ledningsspänningen på styrenheten.
 Om den inte är OK är enheten trasig, returnera till ETAP för analys.
 Om OK, anslut endast en DALI-ledning åt gången och kontrollera igen.
• Om inte OK: dela upp DALI-ledningen i segment och kontrollera tills orsaken till felet
hittats. Byt ut den trasiga komponenten och returnera den trasiga till ETAP för analys.
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BILAGA 3: FELSÖKNINGSGUIDE FÖR ANVÄNDAREN
Kontrollera följande om du inte får anslutning:
Kontrollera att det lyser en grön eller gul lampa bredvid rörelsesensorn på styrenheten.
• Om det inte syns någon lampa alls:
o Kontrollera att nätströmmen är på för installationen, arbeta inte med en elektrisk
installation själv utan ta hjälp av elektrikern i byggnaden om du är tveksam (tips: om alla
armaturer är släckta och inga lampor syns på styrenheten, då finns det sannolikt ingen
elektricitet i installationen eftersom DALI-systemet har en felsäkring om styrenhetens
DALI-spänning försvinner, då tänds alla armaturerna).
o Om nätströmmen är på men ingen lampa lyser alls då är installationen eller enheten
trasig, få hjälp av din elektriker eller installationsavdelning
• Om lampan (lyser med fast sken eller blinkar) syns:
o Grön lampa ska alltid lysa när enheten är på, om inte  är enheten trasig
o Så snart som startprocessen har slutförts och Bluetooth-modulen är redo att ta emot
anslutningar blinkar den gula lampan en gång var tredje sekund. Om den blinkar två
gånger varje sekund innebär det att du eller någon annan redan är ansluten.
o Om inga enheter hittas efter en ”skanna enheter” i appen kan du prova att flytta
telefonen närmare enheten (inom 1 meter) och försöka igen. Om fortfarande inga enheter
hittas, kontrollera att ingen annan är ansluten (den gula lampan blinkar två gånger varje
sekund).
o Om fortfarande ingen anslutning fås, kontrollera minimikraven för smarttelefonen/OS
som används och prova om möjligt med en annan smarttelefon för att utesluta problem
eller inkompatibilitet med smarttelefonen.
o Be om möjligt elektrikern eller installationsavdelningen om hjälp att tvångsbryta alla
anslutningar genom att slå av/på strömmen och vänta tills den blinkar gult igen en gång
var tredje sekund. Stäng appen och stäng av Bluetooth och öppna sedan appen igen och
bekräfta att den kan slå på Bluetooth och upprepa förfarandet.
o Om enheten hittas och du (eller någon annan) är ansluten blinkar lampan gult två gånger
varje sekund och nu kan du använda systemet med appen.
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SIDAN HAR AVSIKTLIGEN LÄMNATS TOM
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BILAGA 4: KNAPPETIKETTER
Nedanstående knappetiketter kan klippas ut och sättas in bakom den transparenta fönstret som en
service till kunden.
Klassrumsläge
Global inställning av knapparna
Ansluten till DA1
Scenkontroll
KLASSRUM PÅ
TÄNDA

Ansluten till DA2
Zonkontroll
ALLA

Ansluten till DA3
Global kontroll
KLASSRUM PÅ
UPP

FÖNSTEROMRÅDE
INNEROMRÅDE

DÄMPA

Lokal inställning av knapparna
Ansluten till DA1
Ansluten till DA2 Ansluten till DA3
Kontroll av fönsterområdet
Kontroll av innerområdet
FÖNSTEROMRÅDE
DÄMPA UPP
Ö

Å

PÅ

INNEROMRÅDE
DÄMPA UPP

SKRIVTAVLA PÅ
UPP

PÅ

Å

< ska fyllas i >
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Kontroll av skrivtavlan
DÄMPA

BILAGA 5: FEEDBACKFORMULÄR
Bästa kund eller användare av ETAP,
vi är mycket tacksama för all feedback, både bra och dålig. Även anonym feedback är varmt
välkommen (endast för RMA behöver vi ha dina kontaktuppgifter). Du kan använda det här formuläret
och skicka hit det, skanna och e-posta det eller skicka det via post. All feedback om ETAP, dess produkter,
system, tjänster eller annat är också välkommet via info@etaplighting.com
Orsak till feedback:

O Förslag till förbättring

O RMA (retur av defekt artikel)

O Övrigt

Ämne för feedback: ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Information:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………….
…………..……………………………………………………………………………………..………………………………………………………………
……………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………
………………………………..……………………………………………………………………………………..…………………………………………
…………………………………………..……………………………………………………………………………………..………………………………
……………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………
………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..…………
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..
För RMA:
Kontaktuppgifter: (Namn, adress, föredraget kontaktsätt och information):
.…………………………………………………
……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………..
…………..……………………………………………………………………………………..………………………………………………………………
Produkter att returnera och beskrivning av felet (ange koder + mängd): .……………………………………..
……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………..
…………..……………………………………………………………………………………..………………………………………………………………
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Vid problem med appen: Varumärke och typnummer för smarttelefonen och OS-version:
…………………………………….
……………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………….
…………………………………………………………….……………………………………………..……………………………………………………
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