
OccuSwitch DALI - o
soluție simplă pentru
instalații solicitante
OccuSwitch DALI

OccuSwitch DALI este un senzor și controler combinat care va dima și comuta

luminile dintr-o cameră sau zonă după ocupare și în funcție de lumina zilei, cu

opțiuni pentru suprascriere locală, funcționare paralelă și legături de rețea la

sistemele de gestionare a clădirilor (BMS). OccuSwitch DALI este proiectat pentru o

zonă de birou între 20 și 25 mp , dar zona poate fi extinsă de două sau trei ori prin

adăugarea senzorului de extensie LRM8118. Pot fi controlate până la 15 aparate de

iluminat. OccuSwitch Dali este ușor de instalat și necesită o punere în funcțiune

limitată/simplă, dacă va fi nevoie.

Beneficii
• Reducerea medie a consumului de energie cu până la 55% şi cost total bun de

rambursare

• Confort suplimentar prin controlul local

• Uşor de folosit (pregătit din ambalaj), dar şi uşor de adaptat la aplicaţii specifice

sau la cerinţele utilizatorilor

Caracteristici
• Control avansat în funcţie de prezenţă şi de lumina naturală cu algoritmi separaţi

pentru ferestre şi coridoare

• Scut retractabil care poate fi folosit pentru a ecrana zone, de ex. coridoare

adiacente zonei controlate de OccuSwitch DALI

• Interfaţă cu buton pentru utilizarea comutatoarelor standard cu fir

• Indicatorul de energie afişează utilizarea relativă a energiei

• Varianta BMS interacţionează cu aproape orice sistem de management al

clădirilor prin interfaţa DALI

• Poate fi echipat cu senzor de extensie opțional (LRM8118) și interfața cu butoane

(LCU2070)
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Cerere
• OccuSwitch DALI este proiectat pentru utilizare în birouri, școli (inclusiv iluminatul

tablelor)

• Aplicații similare, inclusiv săli de ședințe mici, holuri și coridoare

• Proiectat și pentru montarea încastrată în tavan

• Montare pe suprafață, opțional cu cutie de suprafață, posibilă instalarea cu cabluri

încastrate sau un canal montat pe suprafață

• Optimizat pentru înălțimi ale tavanului între 2,5 și 4 metri
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