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Trådlös styrning med

• Komplett styrsystem
• Trådlös synkning av all belysning
• Med integrerad styrning för 1-10V &
• Närvarosensorer, astro- och tidsfunktioner
• Styr enkelt med app och/eller knapp
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Systemets delar

Genom att använda
MESH-nätverksteknik
så behöver du enbart
vara inom räckhåll
(normalt 30 meter)
av en endaste enhet
för att kunna styra
samtliga enheter.

— Ett komplett ecosystem för all belysning

APPEN

Systemet är byggt på det standardiserade blåtandprotokollet som finns integrerat i majoriteten av dagens smartphones och
surfplattor. Med appstöd för Android och Apples iOS får du enkelt full kontroll över din belysning och således full dimringsmöjlighet
genom din smartphone. Med systemet kan man exempelvis styra alla ljuskällor, downlights, LED-lister, vägguttag, garageportar,
jalusier och mycket mer. Du kan givetvis även styra systemet med en klassisk återfjädrande knapp.

Dimring genom app
Du får enkel, intuitiv dimring och tänd/släckfunktion
genom den kostnadsfria appen Casambi.
Astrofunktion och tidsstyrning
Astrofunktion innebär att solens upp- och nedgång
aktiverar din belysning. Astrofunktion och tidstyrningen
ställs in via appen. Därefter lagras inställningarna i
dimmerns minne och arbetar efter dimmerns interna klocka
och fungerar helt fristående.
Gruppering och scenarion
Gruppera dina ljuskällor genom appen och dimra / styr
dem samtidigt. Du kan självklart även ställa olika scenarion
per rum. Exempelvis om du vill släcka samtliga ljuskällor,
eller bara önskar att ett visst urval av dina ljuskällor i ett
rum skall vara nerdimrade. Allt är möjligt genom dimmern
och appen. Bara fantasin sätter begränsningen!
Kontrollmöjligheter
I appen kan du ta kort på dina rum och sedan aktivera
belysningen genom att sätta fingret på lampan.
Otroligt enkelt!

Access och delning
av inställningar
Första gången dina Vadsboenheter används blir de
parade till en masterenhet
(smartphone eller surfplatta).
Nätverket eller enheten
kan därefter delas med
andra enheter. Du kan
enkelt lösenordskydda ditt
nätverket, eller lämna det
öppet för access. Den interna
kommunikationen mellan
dimrarna är väl skyddad
genom asymmetriska nycklar
och ett krypterat schema. Du
kan även dela inställningarna
med dina nära och kära i
hushållet för att samtliga
skall få total access till alla
ljusregleringsmöjligheter.
Enkelt och användarvänligt.

LDD220WCM
E13 602 42

CM10WCM
E17 106 88

BLÅTANDSSYSTEMET

PWM4WCM
E13 604 07
Obegränsad räckvidd
Genom att använda MESH-nätverksteknik behöver du
enbart vara inom räckhåll (normalt 30 meter) av endast en
enhet för att kunna styra samtliga. Kommunikationen sker
per automatik sinsemellan enheterna inom dess räckhåll.
Blåtandsdimmern LD220WCM placeras i dosa och ger en
naturlig spridning av nätverket i installationen.

Ständigt uppdaterade enheter
Mjukvaran i dina enheter kan enkelt uppdateras genom att koppla upp den mot nätet
via din smartphone/surfplatta. Detta ger
enheterna de senaste funktionerna och uppdateringarna. Enheterna uppdaterar varandra
automatiskt när ny firmware är uppladdad.

Ingen router
Blåtandsstystemet kräver ingen extern router då all kommunikation sparas i blåtandsmolnet. Detta är kostnadseffektivt, ger snabb kommunikation och är väldigt praktiskt.

Skalbart system
LD220WCM ingår i Vadsbos trådlösa system
och produkter såsom SSW60WCM går att
integrera. Läs mer om respektive produkt på
sidan till höger.

Gateway-funktion
Genom att aktivera gateway-funktion på en befintlig iOS- eller Android-enhet så kommer du åt ditt hem när du sitter på arbetet, på
stranden eller bara vill supportera en befintlig kund i sin installation. Du behöver inte köpa till en extra router utan det räcker med en
enhet på plats som stödjer iOS eller Android så som en surfplatta eller dylikt.
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Blåtandsdimmern
LD220WCM är en universal,
bakkantsinställd fasdimmer,
som dimrar mellan 0 och
200VA. Dimmern innehåller,
precis som övriga produkter, ett
astrour samt funktionaliteten
med att ansluta en
återfjädrande tryckknapp.
Dimmern är ytterst liten vilket
gör att du får gott om plats
i dosan. Det går även att
avaktivera dimmerfunktionen
för att driva icke dimbara laster.
Reglerdonet
CM10WCM är ett reglerdon
som gör om blåtandssignalen
till 0/1-10V. Den appliceras i
befintlig anläggning eller t.ex.
när man vill implementera
en kraftigare dimmer i
anläggningen. I DALIläget finns t.ex. stöd för
Broadcast, färgstyrning och
ljustemperatur.
Reglerdonet för färg
PWM4WCM är ett regledon
som reglerar färgen i armaturer
och LED-stripes som är avsedda
för RGBW-styrning. RGBW
används bl.a. på/i restauranger,
kyrkor och lekplatser för att
sätta rätt stämning och locka
intresse. PWM4WCM klarar
144W/24Vdc och 72W/12Vdc.

XPRESS
Svart: E17 106 86

XPRESS
Vit: E17 106 87

Trådlösa fjärrkontrollen
Med Xpressens fyra
knappar kan du aktivera
belysningsscener,
animationer och styra
enskilda belysningsgrupper.
På fjärrkontrollen
finns även knappar för
dimring och justering
av ljustemperatur. Det
tillhörande magnetfästet,
skruvas fast i väggen vid
lämplig position.

SSW60WCM
E79 814 41
Det digitala drivdonet
Våra svenskutvecklade styrdon får nu sällskap av en unik produkt.
Med SoftSwitchern SSW60WCM, med sina 32 stycken förinställda
inställningar för laster, kan man styra/driva marknadens alla LEDarmaturer och -lister. SSW60WCM är ett digitalt drivdon som
möjliggjort en kompakt design med sina 60W.

ÅRETS NYHET

Mpress
E17 107 75

Mpress - den batterifria blåtandsbrytaren
Mpress är en batterilös och energiutvinnande blåtandsbrytare
med en eller flera tryckknappar som kan paras till ett Casambinätverk. Den gör så genom att utvinna energi från knapptryck och
med det sända en lågenergi-blåtandssignal. Med Mpress behövs
ingen kraftförsörjning eller kablage för att skicka styrsignaler till
valda armaturer. Mpress kan styra individuella armaturer/ljuskällor,
grupper av armaturer/ljuskällor, alla armaturer/ ljuskällor i ett
nätverk, scener eller animationer. Det går även att hålla inne en
tryckknapp för att dimra armaturer/ljuskällor.
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Genom att använda
MESH-nätverksteknik
så behöver du enbart
vara inom räckhåll
(normalt 30 meter)
av en endaste enhet
för att kunna styra
samtliga enheter.

— Ett komplett ecosystem för all belysning
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APPEN

Systemet är byggt på det standardiserade blåtandprotokollet som finns integrerat i majoriteten av dagens smartphones och
surfplattor. Med appstöd för Android och Apples iOS får du enkelt full kontroll över din belysning och således full dimringsmöjlighet
genom din smartphone. Med systemet kan man exempelvis styra alla ljuskällor, downlights, LED-lister, vägguttag, garageportar,
jalusier och mycket mer. Du kan givetvis även styra systemet med en klassisk återfjädrande knapp.

Dimring genom app
Du får enkel, intuitiv dimring och tänd/släckfunktion
genom den kostnadsfria appen Casambi.
Astrofunktion och tidsstyrning
Astrofunktion innebär att solens upp- och nedgång
aktiverar din belysning. Astrofunktion och tidstyrningen
ställs in via appen. Därefter lagras inställningarna i
dimmerns minne och arbetar efter dimmerns interna klocka
och fungerar helt fristående.
Gruppering och scenarion
Gruppera dina ljuskällor genom appen och dimra / styr
dem samtidigt. Du kan självklart även ställa olika scenarion
per rum. Exempelvis om du vill släcka samtliga ljuskällor,
eller bara önskar att ett visst urval av dina ljuskällor i ett
rum skall vara nerdimrade. Allt är möjligt genom dimmern
och appen. Bara fantasin sätte egränsningen!
rb
Kontrollmöjligheter
I appen kan du ta kort på dina rum och sedan aktivera
belysningen genom att sätta fingret på lampan.
Otroligt enkelt!

Access och delning
av inställningar
Första gången dina Vadsboenheter används blir de
parade till en masterenhet
(smartphone eller surfplatta).
Nätverket eller enheten
kan därefter delas med
andra enheter. Du kan
enkelt lösenordskydda ditt
nätverket, eller lämna det
öppet för access. Den interna
kommunikationen mellan
dimrarna är väl skyddad
genom asymmetriska nycklar
och ett krypterat schema. Du
kan även dela inställningarna
med dina nära och kära i
hushållet för att samtliga
skall få total access till alla
ljusregleringsmöjligheter.
Enkelt och användarvänligt.

LDD220WCM
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BLÅTANDSSYSTEMET

PWM4WCM
E13 604 07
Obegränsad räckvidd
Genom att använda MESH-nätverksteknik behöver du
enbart vara inom räckhåll (normalt 30 meter) av endast en
enhet för att kunna styra samtliga. Kommunikationen sker
per automatik sinsemellan enheterna inom dess räckhåll.
Blåtandsdimmern LD220WCM placeras i dosa och ger en
naturlig spridning av nätverket i installationen.

Ständigt uppdaterade enheter
Mjukvaran i dina enheter kan enkelt uppdateras genom att koppla upp den mot nätet
via din smartphone/surfplatta. Detta ger
enheterna de senaste funktionerna och uppdateringarna. Enheterna uppdaterar varandra
automatiskt när ny firmware är uppladdad.

Ingen router
Blåtandsstystemet kräver ingen extern router då all kommunikation sparas i blåtandsmolnet. Detta är kostnadseffektivt, ger snabb kommunikation och är väldigt praktiskt.

Skalbart system
LD220WCM ingår i Vadsbos trådlösa system
och produkter såsom SSW60WCM går att
integrera. Läs mer om respektive produkt på
sidan till höger.

Gateway-funktion
Genom att aktivera gateway-funktion på en befintlig iOS- eller Android-enhet så kommer du åt ditt hem när du sitter på arbetet, på
stranden eller bara vill supportera en befintlig kund i sin installation. Du behöver inte köpa till en extra router utan det räcker med en
enhet på plats som stödjer iOS eller Android så som en surfplatta eller dylikt.
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Blåtandsdimmern
LD220WCM är en universal,
bakkantsinställd fasdimmer,
som dimrar mellan 0 och
200VA. Dimmern innehåller,
precis som övriga produkter, ett
astrour samt funktionaliteten
med att ansluta en
återfjädrande tryckknapp.
Dimmern är ytterst liten vilket
gör att du får gott om plats
i dosan. Det går även att
avaktivera dimmerfunktionen
för att driva icke dimbara laster.
Reglerdonet
CM10WCM är ett reglerdon
som gör om blåtandssignalen
till 0/1-10V. Den appliceras i
befintlig anläggning eller t.ex.
när man vill implementera
en kraftigare dimmer i
anläggningen. I DALIläget finns t.ex. stöd för
Broadcast, färgstyrning och
ljustemperatur.
Reglerdonet för färg
PWM4WCM är ett regledon
som reglerar färgen i armaturer
och LED-stripes som är avsedda
för RGBW-styrning. RGBW
används bl.a. på/i restauranger,
kyrkor och lekplatser för att
sätta rätt stämning och locka
intresse. PWM4WCM klarar
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Trådlösa fjärrkontrollen
Med Xpressens fyra
knappar kan du aktivera
belysningsscener,
animationer och styra
enskilda belysningsgrupper.
På fjärrkontrollen
finns även knappar för
dimring och justering
av ljustemperatur. Det
tillhörande magnetfästet,
skruvas fast i väggen vid
lämplig position.

SSW60WCM
E79 814 41
Det digitala drivdonet
Våra svenskutvecklade styrdon får nu sällskap av en unik produkt.
Med SoftSwitchern SSW60WCM, med sina 32 stycken förinställda
inställningar för laster, kan man styra/driva marknadens alla LEDarmaturer och -lister. SSW60WCM är ett digitalt drivdon som
möjliggjort en kompakt design med sina 60W.
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Mpress - den batterifria blåtandsbrytaren
Mpress är en batterilös och energiutvinnande blåtandsbrytare
med en eller flera tryckknappar som kan paras till ett Casambinätverk. Den gör så genom att utvinna energi från knapptryck och
med det sända en lågenergi-blåtandssignal. Med Mpress behövs
ingen kraftförsörjning eller kablage för att skicka styrsignaler till
valda armaturer. Mpress kan styra individuella armaturer/ljuskällor,
grupper av armaturer/ljuskällor, alla armaturer/ ljuskällor i ett
nätverk, scener eller animationer. Det går även att hålla inne en
tryckknapp för att dimra armaturer/ljuskällor.

SSW60WCM
Blåtandsstyrt LED-styrdon

WCM-SYSTEMET BY VADSBO
Våra svenskutvecklade styrdon får nu sällskap av en unik produkt. Med 32 stycken olika
inställningar för laster kan du nu driva marknadens alla LED-armaturer och -stripes.
SSW60WCM är ett digitalt styrdon med kompakt design som möjliggör 60W i ett otroligt
litet format. Styrdonet, som är baserat på vår patentsökta SoftSwitcher-plattform kommer
att höja kvalitén på din installation och sätta en ny standard för flimmerfritt ljus och således
livskvalité.

Installation med flexslang
Med flexslang hela vägen in i den
transparenta dragavlastningen kan
installatören med lätthet numera
besiktiga sin installation. Färgkodade,
dubbla snabbkontakter är standard på
våra styrdon. Tack vare den kompakta
designen får du med enkelhet in
drivdonet i ett 63mm hål, eller 85mm
vid endast 56mm byggdjup. Du kan
även enkelt gömma undan drivdonet i
exempelvis hila-lucka eller i
köksskåp. Vi tror på enkla
installationer och
användarvänlighet.

SSW60WCM
E79 814 39

Blandlast
SSW60 har två kanaler som fritt kan blandlastas med t.ex. ojämn last.
Det vill säga att du dels kan driva konstantspänning på ena kanalen
och konstantström på andra. Det betyder också att du kan utnyttja
50W på ena kanalen och 10W på andra, exempelvis.

Kronfunktion eller som vanligt
SSW60WCM kan styras med en brytare eller två för utökad kronfunktion och styrning av kanalerna
separat. Detta är mycket praktiskt när du har två laster med separat tändning och dimring. Du spar
även tid att arbeta med ett don istället för två.

Installation
SSW60WCM fungerar precis som ett vanligt styrdon,
fast med integrerad smart blåtandsteknik. Med hjälp av
en surfplatta eller smartphone kan du skapa styrsystem
som via scenarion, astrour, tidsfunktioner eller knappar
kan kontrollera belysningen
Via appen styr du SSW60:s dubbla kanaler individuellt.
Med återfjädrande strömbrytare kan du dimra eller slå
av och på. Eftersom man i appen kan bestämma vad
brytarna skall göra, så kan man exempelvis låta den
ena brytaren växla mellan scenarion medans den andra
dimrar donet.
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WCM-systemet är byggt på det standardiserade
Bluetooth 4.0 Smart som finns integrerat i majoriteten
av dagens smartphones och surfplattor. Med appstöd för
Android och Apples iOS får du enkelt full kontroll över
din belysning och således full dimringsmöjlighet genom
din smartphone. Med systemet kan man exempelvis
styra alla ljuskällor, downlights, LED-lister, vägguttag,
garageportar, jalusier och mycket mer. Du kan också
givetvis styra systemet med en klassisk återfjädrande
knapp. Läs mer på http://www.vadsbo.net/blatand

— Ett komplett ecosystem för all belysning

Tips & trix med SSW60
MÖJLIGHETER. SSW60 är fullproppad
med möjligheter. För att visa på dess
variationer har vi här samlat tips,
trix och beskrivningar från två olika
projekt som vi hoppas kan vara till
inspiration.
Projektexempel 1
Ett större vardagsrum skall ljussättas med
20st 5W/350mA-armaturer. Vidare skall
taket sänkas ner och runtom taket skall en
led-list om 3m på vardera sida installeras.
Listen är märkt 12Vdc med 7W/m och
5000K. Dimring skall ske på de två in- och
utgångarna i rummet, gärna individuell
styrning av de olika armaturerna.
Projektexempel 2
6st infällda downlight skall installeras i en nedsänkt del av
taket i ett vardagsrum. Downlightsen är märkta 8W/500mA
och det skall vara två tändpunkter. En vid balkongen och en
in i rummet. Hur skall jag göra?
Lösning 2
SSW60 klarar 30W per utgång på 500mA. Det totala
effektbehov är 48W. En bra lösning är att dela upp lasten
med tre armaturer per utgång, 24W + 24W. SSW60
installeras i närheten av en armatur i den nedsänkta delen.
Nu dras styrtrådar till en återfjädrande brytare vid ingången
och parallellkopplas till en annan återfjädrande brytare vid
balkongen.
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Lösning 1
Downlightsens totala effektbehov är 100W.
SSW60 klarar 21W/utgång (vid 350mA) vilket
innebär totalt 5 utgångar och således 3st
drivdon. LED-listen i taket kräver totalt 6m
x 7W = 42W. SSW60 klarar 30W/utgång i
12Vdc och därför räcker det med ett drivdon
för hela lasten. Varje kanal driver alltså nu
21W vardera, per sida. Som styrlösning väljs
återfjädrande kronbrytare vid varje in- och
utgång och dessa parallellkopplas tillsammans
med drivdonen. Varje brytare styr nu de olika
lasterna för sig precis enligt kunds önskemål.
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LD220WCM

Blåtandsstyrd LED-dimmer

APPEN

DIMMERN

DEN SVENSKUTVECKLADE dimmerserien LD har nu trådlösa
möjligheter genom blåtandprotokollet som finns integrerat
i majoriteten av dagens smartphones och surfplattor. Med
appstöd för Android och Apples iOS får enkelt full kontroll
över din belysning och således full dimringsmöjlighet genom
din smartphone. LD220WCM är en del i Vadsbos kompletta
blåtandssystem.

Dimring genom återfjädrande brytarfunktion
Anslut en återfjädrande brytare och få synkroniserad
kontroll över dina LD220WCM dimrar. Brytaren kan
skräddarsys genom din smartphone / surfplatta för att
få kontroll över en enhet eller grupp. Eller till och med
någon annan LD220WCM enhet som är ansluten till
Bluetooth MESH-nätverket. Programmering sker på
ett enkelt sätt genom din telefon. Detta stöd ger dig
kontroll över dina LD220WCM även om din smartphone eller surfplatta skulle vara avstängda.

230V installation
Blåtandsdimmern LD220WCM är anpassad för att dimra LED, därav den låga starteffekten på 0VA Den är mycket flexibel i det avseendet att den klarar av att dimra
alla 230V installationer upp till 200VA, oavsett om det är LED, halogen, glödljus eller
lågenergi.

Dimring genom gratisappen
Du får enkel, intuitiv dimring och tänd/släckfunktion
genom gratisappen Casambi.

Kontrollmöjligheter
Ta ett foto på tex. ditt vardagsrum
eller konferensrum och kombinera
ihop det med appen för att binda
scenario och gruppering via fotot.
Därefter kan du få kontroll över ditt
rum genom din mobil/surfplatta.
Otroligt enkelt!

Astrofunktion och tidsstyrning
Astrofunktion innebär att belysning följer solens upp/
nedgång. Genom att välja din geografiska position,
ges du möjligheten att styra din belysning efter solens
upp/nedgång. Astrofunktion och tidstyrningen ställs in
via appen. Därefter lagras inställningarna i dimmerns
minne och arbetar efter dimmerns interna klocka och
fungerar helt fristående.
Gruppering och scenarion
Gruppera dina ljuskällor genom appen och dimra / styr
dem samtidigt. Du kan självklart även ställa olika scenarion per rum. Exempelvis om du vill släcka samtliga
ljuskällor, eller bara önskar att ett visst urval av dina
ljuskällor i ett rum skall vara nerdimrade. Allt är möjligt
genom dimmern och appen. Bara fantasin sätter be
gränsningen!

BLÅTANDSSTSYTEMET

LD220WCM
E 13 602 42

Väl beprövad
LD220WCM har blivit testad i Ljus- och Armaturnyckeln som vi sammanställt på nästa
sida. Dimmern är extremt liten med måtten Ø50x15,5 mm och passar därför perfekt
för dosmontage. Produkten har även färstöron för externt montage.
LD220WCM är utrustad med en ”näsa” för att enkelt med näbbtång kunna få ut den
ur en dosa, samt är försedd med pålitliga skruvplintar.

Access och delning av
inställningar
Första gången dina LD220WCM
dimrar används blir de parade till
en masterenhet (smartphone eller surfplatta). Nätverket eller enheten kan därefter
delas med andra enheter. Du kan enkelt lösenordskydda ditt nätverket, eller lämna
det öppet för access. Den interna kommunikationen mellan dimrarna är väl skyddad
genom asymmetriska nycklar och ett krypterat schema. Du kan även dela inställningarna med dina nära och kära i hushållet för att samtliga skall få total access till alla
ljusregleringsmöjligheter. Enkelt och användarvänligt!

Obegränsad räckvidd
Genom att använda MESH-nätverksteknik så behöver
du enbart vara inom räckhåll (normalt 30 meter) för en
endaste enhet för att kunna styra samtliga.
Kommunikationen sker per automatik sinsemellan dimrarna inom dess räckhåll. LD220WCM placeras i dosa
och ger en naturlig spridning av nätverket i hushållet.

funktionerna och uppdateringarna. Dimrarna uppdaterar
varandra automatiskt när ny firmware är uppladdad.

Ständigt uppdaterade dimrar
Mjukvaran i din LD220WCM kan enkelt uppdateras
genom att koppla upp den via din smartphone /
surfplatta mot nätet. Detta ger dimmern de senaste

Skalbart system
LD220WCM ingår i Vadsbos trådlösa system och produkter
såsom LCC60WCM går att integrera.

powered by

Ingen router
Blåtandsstystemet kräver ingen extern router då all kommunikation sparas i blåtandsmolnet. Detta är kostnadseffektivt, ger snabb kommunikation och är väldigt praktiskt.

— Ett komplett ecosystem för all belysning

CM10WCM
Multi Reglerdon
Så smart

1CM10WCM är ett reglerdon som gör om blåtandssignalen till 0/1-10V.
Den appliceras i nybygge så väl som i befintlig anläggning eller t.ex. när
man vill implementera en kraftigare dimmer i anläggningen. I DALI-läget
finns stöd för Broadcast, färgstyrning och ljustemperatur. CM10WCM är en
del av Vadsbos blåtandssystem och styrs genom den kostnadsfria appen
från Casambi. Lägg till Xpress eller Mpress för att dimra i intensitet.

CM10WCM

E 17 106 88
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Följande profiler finns tillgängliga i samma produkt:
- 1-10V reglerdon – Standardinställning:
För Blåtandsdimring via app och/eller knapp med 1-10V dimbara drivdon.
- DALI Broadcast:
Byt profil och styr DALI-enheter med Casambi-appen eller knapp
- DALI Tuneable white:
Har du en varmvit och kallvit LED-list med DALI-don så kan du möjliggöra tunable white i din smarta enhet.
- DALI RGB:
RGB-styrning med telefonen? Javisst, välj denna profil bara.
- DALI RGBW:
För DALI don med RGBW-styrning.
- DALI 4 kanaler:
Programmera upp till 4 enheter med CM10WCM och dela in dem i grupper.
- Tryckknapp:
Koppla på en återfjädrande brytare på utgången och få en dimmeraktor för att styra övriga produkter i blåtandssystemet.

Välj profil
-Hur?
Gå till ”enheter i närheten” leta upp din enhet (CBU-ASD). Du hittar den genom att den står som ”Frånkopplad”.
Tryck på den och välj ändra profil. Om enheten behöver uppdateras gör du det innan du byter profil. När du
bytt profil ändras enhetens namn till den valda profilen.

BLÅTANDSSTSYTEMET

Obs!
Välj profil innan du lägger till enheten i nätverket.

Obegränsad räckvidd
Genom att använda MESH-nätverksteknik så behöver
du enbart vara inom räckhåll (normalt 30 meter) för en
endaste enhet för att kunna styra samtliga.
Kommunikationen sker per automatik sinsemellan dim rarna inom dess räckhåll.
Ständigt uppdaterade dimrar
Mjukvaran i din CM10WCM kan enkelt uppdateras
genom att koppla upp den via din smartphone /
surfplatta mot nätet. Detta ger dimmern de senaste

funktionerna och uppdateringarna. Dimrarna uppdaterar
varandra automatiskt när ny firmware är uppladdad.
Ingen router
Blåtandsstystemet kräver ingen extern router då all kommunikation sparas i blåtandsmolnet. Detta är kostnadseffektivt, ger snabb kommunikation och är väldigt praktiskt.

PWM4WCM
4-kanals LED-dimmer

Reglerdonet för färg
PWM4WCM är en blåtandskontrollerbar fyrkanals PWM-dimmer för
konstantspänning såsom LED-strip och LED modler med konstant
spänning för 12-24Vdc. PWM4WCM ansluts efter ett drivdon/spänningsaggregat. Produkten kan styra upp till fyra kanaler vilket gör den perfekt
för RGBW- och Tuneable White -applikationer. Den maximalt kombinerade
utgångsströmmen är 6A som kan fördelas fritt mellan de fyra kanalerna.
PWM4WCM har skydd för överhettning, transienter och kortslutning.
PWM4WCM klarar 144W/24Vdc och 72W/12Vdc

— Ett komplett ecosystem för all belysning
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Wiring diagram, RGBW

+:
1:
2:
3:
4:

12-24 VDC
power supply

common (+)
red (-)
green (-)
blue (-)
white (-)

Range

Up to
30 m 1)

RGBW LED strip
1

50 m

1)

Compatible devices:
iPhone 4S or later
iPad 3 or later
iPod Touch 5th gen or later
Android 4.4 KitKat or later devices
produced after 2013 with full BT
4.0 support

2
3

OUTPUT 12-24 VDC
Max. 6 A total

INPU T 12-24 VDC

RGBW

PWM4WCM

E 13 604 07

4
LD220WCM

LD220WCM

1

LD220WCM

2
3

OUTPU T 12-24 VDC
Max. 6 A total

TW LED strip

Genom att använda
MESH-nätverksteknik
så behöver du enbart
vara inom räckhåll
(normalt 30 meter)
för en endaste enhet
för att kunna styra
samtliga enheter.

4

+:
1:
2:
3:
4:

common (+)
channel 1 (-)
channel 2 (-)
channel 3 (-)
channel 4 (-)

Dimensions

Wire info:
Solid and stranded:
0,5-1,5 mm2/16-20 AWG
72,6
64,6
56,0

3

Tc*

Strip length: 6-8 mm
Tightening force: 0,4 Nm

4

OUTPU T 12-24 VD C
Max. 6 A total

2

3,5

INPU T 12-24 VD C

1

OUTPUT 12-24 VDC
Max. 6 A total

1-4 SEPARATA KANALER

common (+)
warm (-)
cool (-)
warm (-)
cool (-)

LD220WCM

Wiring diagram, 1-4 separate channels

INPU T 12-24 VD C

BLÅTANDSSTSYTEMET

+:
1:
2:
3:
4:

12-24 VDC
power supply
INPU T 12-24 VDC

TUNEABLE WHITE

Wiring diagram, tunable white

15,0

15,0

* Tc point is on bottom side

Obegränsad räckvidd
Genom att använda MESH-nätverksteknik så behöver
du enbart vara inom räckhåll (normalt 30 meter) för en
endaste enhet för att kunna styra samtliga.
Kommunikationen sker per automatik sinsemellan dim rarna inom dess räckhåll.
Ständigt uppdaterade dimrar
Mjukvaran i din PWM4WCW kan enkelt uppdateras
genom att koppla upp den via din smartphone /
surfplatta mot nätet. Detta ger dimmern de senaste

funktionerna och uppdateringarna. Dimrarna uppdaterar
varandra automatiskt när ny firmware är uppladdad.
Ingen router
Blåtandsstystemet kräver ingen extern router då all kommunikation sparas i blåtandsmolnet. Detta är kostnadseffektivt, ger snabb kommunikation och är väldigt praktiskt.

30,0
18,0

Mpress

Batterifri blåtandsbrytare
Mpress är en batterilös och energiutvinnande blåtandsbrytare med en eller flera tryckknappar
som kan paras till ett Casam-bi-nätverk. Den gör så genom att utvinna energi från knapptryck
och med det sända en lågenergi blåtandssignal. Med Mpress så behövs ingen kraftförsörjning
eller kablage för att skicka styrsig-naler till valda armaturer. Det finns dessutom tre olika sätt att
montera upp brytaren. Antingen gör man det i apparatdosa, eller så skruvar man upp den mot
en vägg i fyra hörn på låsplattan eller så använder man det medföljande dubbelhäftande arket
för att sätta på låsplattan och trycka fast den mot en jämn fin yta. I förpackningen finns två olika
tryckknappsutföranden. Man kan välja mellan enkel tryckknapp med två poler eller dubbla tryckknappar med totalt fyra poler. Mpress tryckknapp/tryckknappar kan styra individuella armaturer/
ljuskällor, grupper av armaturer/ljuskällor, alla armaturer/ljuskällor i ett nätverk, scener och animationer. Det går även att hålla inne en tryckknapp för att dimma armaturer/ljuskällor.
Obs!
Mpress tryckknappar kan användas och konfigureras via Casambi-applikationen med både
Android och iOS-enheter. Dock kan Mpress tryckknapp initialt endast bli parad till ett
Casambi-nätverk via en Android-enhet. Säkerställ därför att du har en tillgänglig
Android-enhet innan parning till nätverket. Efter detta inititala steg funkar även
iOS perfekt.
Om Apple öppnar en API, så kommer det implementeras möjlighet att para även med iOS-enheter.

powered by

Mpress
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Programmering
1. För att ansluta Mpress till ett näverk gå in på ”Brytare” under fliken mer i Casambi appen. Scrolla ner till alternativet
”Tillsätt en Dolphin-brytare” dyker upp och välj. OBS! Detta går endast att få fram på en ”Androidenhet”
2. Aktivera NFC-funktionen på ”Androidenheten”. Rör ”Androidenhetens” baksida mot Mpress-brytarens baksida. Det
gäller att få NFC-chippet att para sig med Mpress, vilket innebär att man kan få testa överallt med ”Androidenhet”
då det är väldigt känsligt. NFC-chippet sitter på olika ställen på olika enheter.
Ett tips är att ta av eventuella skal eller magnetskydd för att underlätta parningen.
När enheten är parad till ett nätverk så kan även iOS-användare programmera knapparnas funtion samt ändra skal
till Mpress

3. Ändra skalet till Mpress så att den passar just den enheten som skall programmeras. Det finns flera olika skall att välja
mellan, beroende på funktion eller antalet tryckknappar. Detta görs genom att scrolla ner tills alternativet ”Skal” syns
och välj.

4. Programmering av tryckknapp görs genom att klicka på den önskade knappen för att sedan välja önskad funktion.
Här väljer man om man vill styra individuella armaturer/ljuskällor, grupper av armaturer/ljuskällor, alla armaturer/ljuskällor
i ett nätverk, scener eller animationer.

Mpress passar till följande ramar
ELKO

RS, PLUS

BERKER
GIRA

S1 , B1, B3, B7 Glas
Standard55, E2, Event, Esprit

Jäger Direkt

OPUS Inform, Kubus, Fusion

JUNG

A500, Aplus

MERTEN

M-Smart, M-Arc, Mplan

Xpress

Blåtandsbrytare
Xpress är en trådlös blåtandsbrytare som ger stor flexibilitet i hemmet eftersom möbler kan bytas ut
eller till och med väggarna kan byggas om utan att behöva dra nya ledningar eller byta placering av
strömbrytare. Xpressen kan placeras varhelst användaren behöver det och ge direkt tillgång till alla
viktiga Casambi-ljusstyrningsfunktioner.
Med Xpressens fyra knappar kan du aktivera belysningsscener, animationer och styra enskilda belysningsgrupper. På fjärrkontrollen finns även knappar för dimring och justering av ljustemperatur

powered by
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Funktioner

Xpress
E-nr: Svart 17 106 86, Vit 17 106 87

Preset button

Pil upp

Preset button

Programmerbara knappar (Preset button) i Xpress kan konfigureras via
Casambi-appen. Ett ljus indikerar den valda förinställningen.
Xpressens knappar 1-4 konfigureras vi Casambi-appen.
Dim upp, Dim ner
• Justera ljusmängd

Dim ner

Dim upp

Pil upp, Pil ner
• Justera färgtemperatur i steg om 25 Kelvin
• Indirekt / Direkt förhållande
Programmerbara knappar
• Individuell armaturstyrning
• Gruppkontroll
• Kontroll av alla lampor
• Återkalla scener
• Återkalla animeringar

Preset button

Preset button
Pil ner

Smarta Funktioner
Dimring

Färgtemperatur

Håll knappen Dim ned eller Dim uppåt:
• Jämn avbländning av den senaste valda ljusmängden
Tryck på knappen Dim ned:
• Minskar ljusmängden ner till 0%
Tryck på knappen Dim upp:
• Ökar ljusmängden till 100%

Håll inne Pil upp, Pil ner:
• Ändrar färgtemperaturen i steg om 25 Kelvin
Tryck på den övre ”Pil upp” knappen
• Ändrar till den varmaste färgtemperaturen
Tryck på den nedre ”Pil ner” knappen
• Ändrar till den kallaste färgtemperaturen

Programmerbara knappar
Tryck:
• Den valda förinställningen (lampstyrning, gruppstyrning, alla
lampor, scenåterkallning eller animationsåterkallelse) slås på
Tryck igen:
• Den valda förinställningen (lampstyrning, gruppstyrning, alla
lampor, scenåterkallning eller animationsåterkallelse) stängs av

Stäng av
Tryck på Dim ned och Dim upp-knappen i mer än 1 sekund
• Släcker alla lampor i det aktuella nätverket

Xpress
Installation

Xpress är utrustad med magneter för att lätt sättas tillbaka på väggfästet.
Väggfäste ingår.

Teknisk information
Storlek
90 x 90 x 12 mm
Färger
Vit och Svart
Räckvidd
Utan hinder, upp till 60 meter
Batteri (inkluderat)
CR2430 Knappcellsbatteri
Livslängd batteri
2-5 år, beroende på användning

Praktiska systemlösningar
powered by
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Vardagsrum
Downlights, LED-lister och ljuskällor styrs
av blåtandsdrivdon och blir till en del av
systemet. Anslut återfjädrande tryckknapp
och ange i appen vad du vill att den skall
göra.

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

Appen
Armaturer
och ljuskällor med
scenarion
och animationer får
kunder och
medarbetare i rätt
stämning.
Du skapar
en levande
miljö.

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.

SSW60WCM
E 79 814 41

Mpress

E17 107 75

LDD220WCM
E13 602 42

XPRESS

Svart: E17 106 86
Vit: E17 106 87

CM10WCM
E17 106 88

PWM4WCM
E13 604 07
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