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LET OP: maak voor de montage alle 
aansluitkabels spanningsvrij.  
Lees de gebruiksaanwijzing goed door. 
Raadpleeg bij twijfel een erkend installateur!

NL

Garantie: 24 maanden na productiedatum mits het product volgens voorschrift is toegepast en niet is geopend.

HANDLEIDING
891005

D-UNI-DALI-MAST

Aansluitspanning 100 - 240VAC

Max aantal led drivers 50 stuks

Adresseerbaar Nee

Dimbeeld DALI

Omgevingstemperatuur 0- +50 graden
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INTRODUCTIE
Deze Lumiko Dali master dimmer is een 
230V druk/draai dimmer.
De dimmer kan gelijktijdig tot 50 dali drivers 
aan/uit schakelen. Deze dimmer 
functioneert als broadcaster.
Het dimbereik van deze dimmer is tussen 
0 en 100%.

ALGEMENE SPECIFICATIES

V2007

WAARSCHUWING:
Vermijd direct in de lichtbron te kijken, lang-
durige blootstelling aan intensief licht kan 
schade aan de ogen veroorzaken. 

MONTAGE EN 
AANSLUITEN

• Spanning afschakelen.

 Aansluiten van enkele dimmer 
Sluit aan volgens afbeelding1 : Fase 
op L, Nul op N, DA+ op DALI-BUS+ en 
DA- op DALI-BUS-

AAN TE SLUITEN 
VERLICHTING

• (Dimbare) Led verlichting
• (Dimbare retrofit) Led lichtbronnen

Aansluiten van meerdere dim-
mers
Sluit aan volgens afbeelding 2: De 
eerste dimmer Fase op L, Nul op N, DA+ 
op DALI-BUS+, DA- op DALI-BUS- 

De DALI Master aangesloten op 230Vac 
zal de DALI-BUS voorzien van voeding. 
Hierdoor is het niet nodig om meerdere 
DALI masters aan te sluiten op 230Vac.

Instellen van de dimmers

Om de dimmer in de minimale stand knip-
pervrij in te stellen doet u het volgende: 

Instellen van een minimum dimniveau: 
Zet de dimmer op het gewenste dimniveau, 
druk de dimknop minimaal 5 sec. in. 
De verlichting gaat nu knipperen, laat de 
dimknop weer los.

Verwijderen van het minimum 
dimniveau:
Zet de dimmer in de uitstand, druk de 
dimknop 5 sec. in. De verlichting gaat nu 
knipperen, laat de dimknop weer los.

AANSLUITEN 
Aan/uitschakeling (afb. 1) 

A. Bij het indrukken van de knop gaat de 
aangesloten verlichting aan of uit.
B. Door te draaien aan de knop zal de 
verlichting dimmen of feller gaan branden

DALI DRIVER 1

DALI DRIVER 2

DALI DRIVER 100

Voor aansluitschema zie Frontplate ( L, N, DA+, DA-)

A. Bij het indrukken van de knop 
gaat de aagesloten verlichting aan 
of uit.
B. Door te draaien aan de knop zal 
de verlichting dimmen of feller gaan 
branden

DALI DRIVER 1

DALI DRIVER 2

DALI DRIVER 100

AANSLUITEN MEERDERE 
DIMMERS (Afb. 2) 

LET OP! Maar één DALI master hoeft op 230VAC 
aangesloten te worden! 

Deze dimmer heeft een ingebouwd DALI-BUS 
voeding welke de DALI-BUS voedt als deze op 230V 
is aangesloten. De DALI driver kan ook door een 
DALI-BUS worden gevoed als deze niet op 230V is 
aangesloten.


