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Trådlös LED-dimring via Bluetooth

Dimring med Bluetooth-teknik
den populära styrdonserien LCC60 har fått trådlösa 
möjligheter genom Bluetooth protokollet som finns 
integrerat i majoriteten av dagens smartphones och 
surfplattor. sök och ladda ner Casambi-appen för 
Android (version 4,4+ krävs) eller Apples ios och få 
enkelt full kontroll över dina armaturer och således full 
dimringsmöjlighet genom din smartphone. 

Räckvidd
MesH innebär att enheterna pratar med varandra, 
och du behöver endast ha täckning till en enhet.  
Genom att använda MesH-nätverksteknik så behö-
ver du enbart vara inom räckhåll (normalt 30 meter) 
till en enhet för att kunna styra samtliga enheter.  
MesH-teknologin innebär att du kan bygga storskaliga 
installationer med ett stort antal armaturer och enkelt 
få kontroll av dessa genom t.ex. din smartphone. 
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Programmering av återfjädrande 
brytare
till varje Led-styrdon kan det anslutas 
en återfjädrande tryckknapp.  
Grundfunktionen för tryckknappen är 
att den dimrar styrdonet som den är 
ansluten till. Varje tryckknapp kan 
enkelt få sin egen unika funktion 
genom programmering med appen.
normalt ansluter du en tryckknapp till 
ett av styrdonen som du sedan pro-
grammerar att dimra en enhetsgrupp i 
ditt nätverk. 
det är därefter möjligt att förse  
ytterligare styrdon i ditt nätverk med 
en tryckknapp som t.ex. kan program-
meras att växla mellan olika förinställ-
da scenarion. då får du en knapp som 
tänder/släcker/dimrar och en annan  
knapp som t.ex. växlar mellan för-
inställda scenarion. Varje förinställt 
scenario kan dessutom dimras genom 
att hålla inne knappen för scenarion.
efter en första inställning kan hela 
systemet användas helt utan appens 
inblandning då via en återfjädrande  
tryckknapp och vise  
versa. du behöver  
aldrig oroa dig för  
att mobilen/ 
surfplattan  
inte är laddad. 

Gruppering och scenarion
Varje styrdon i din installation kan styras helt individu-
ellt. det är även möjligt att styra de två utgångarna på 
styrdonet var för sig. Vanligast är att användaren vill 
styra en grupp med styrdon samtidigt för att enkelt 
dimra ett helt rum.  
styrdonen grupperas genom appen och du kan då 
enkelt dimra/styra dem samtidigt. du kan självklart 
även ställa in olika scenarion per rum. exempelvis om 
du vill släcka alla ljuskällor/armaturer eller bara önskar 
att ett visst urval av dina armaturer i ett rum skall vara 
nerdimrade. Allt är möjligt genom styrdonen och  
appen, endast fantasin sätter gränser!
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Access och delning av inställningar
den interna kommunikationen mellan styrdonen är 
skyddat genom asymmetriska nycklar och ett krypte-
rat schema. Första gången dina LCC60WCM styrdon 
används blir de parade till en masterenhet (smartphone 
eller surfplatta). 
nätverket eller enheterna kan sedan delas med de an-
tal enheter du vill genom att ange lösenord eller läm-
nas öppet för access av vilken enhet som än önskas. 
exempelvis kan elinstallatören gruppera armaturerna 
och de önskade scenarion, och därefter enkelt dela 
sina inställningar med dig och du får genast de inställ-
ningar som programmerats. därefter kan dessa inställ-
ningar delas med dina nära och kära i hushållet för att 
samtliga skall få total access till alla ljusstyrningsmöjlig-
heter. enkelt och användarvänligt.

Ständigt uppdaterade styrdon  
Mjukvaran i din LCC60WCM kan enkelt uppdateras vid behov genom att koppla 
upp den genom din smartphone eller surfplatta mot nätet. du får då tillgång till 
de senaste funktionerna och uppdateringarna på dina styrdon.  
Genom MesH-nätverket så kommer dina styrdon kommunicera med varandra 
och således uppdatera varandra.

 
Två kanaler och färgskiftning
LCC60WCM är flexibel och har två kanaler som klarar av att driva max 30W 
vardera. tack vare dessa två kanaler kan en speciell s.k. tunable white-armatur 
anslutas. tunable white möjliggör reglering av färgtemperaturen från varmvitt 
till kallvitt (2700-6000K). Med appen kan du förutom att dimra även styra färg-
temperaturen på ljuset mellan varmvitt till kallvitt.  
 
Flexibilitet
Blåtandsstandarden och MesH-tekniken som är integrerad i LCC60WCM  
erbjuder oändliga möjligheter tack vare att marknadens vanligaste  
kommunikationsprotokoll i stort sett finns i alla smarta mobiler/surfplattor idag. 
det öppnar upp från enkla heminstallationer till storskaliga kommersiella miljöer.  
Med LCC60WCM kan du kombinera konstantströms- eller konstantspänningsar-
maturer och få enkel och intuitiv kontroll genom din smartphone.

Ytterligare  
kontrollmöjligheter  
Fota ditt vardagsrum 
eller konferensrum 
och kombinera ihop 
det med appen för 
att binda lampor via 
fotot.  
därefter kan du få 
kontroll över ditt rum 
genom att trycka på 
armaturen och sedan 
dra i sliden som 
kommer fram. 
Pedagogiskt och 
enkelt. 
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Beteckning LCC60WCM

Artikelnummer V-36060579WCM

E-nummer 79 842 89

Effekt 1-60W  (2x1-30W)

Konstantström (per utgång) 350mA 2-57Vdc max 20W    (1-16 st Led Vf<=3,6) 
500mA 2-52Vdc max 26W    (1-14 st Led Vf<=3,6) 
700mA 2-42Vdc max 30W    (1-12 st Led Vf<=3,6) 
900mA 2-24Vdc max 21W    (1-6 st Led Vf<=3,6)

Konstantspänning (per utgång) 12Vdc 0-900mA max 10,5W 
24Vdc 0-900mA max 21W

Spänning, primär 220-240Vac

Utgång dubbla utgångar

Antal DIP-switchar 2 (en per utgång)

Isoleringsspänning (ingång till utgång) 3750VAC/5mA/1min en61347-1, en61347-2-13

Effektfaktor ≥0.99 full belastning

Rippel spänning (CC) CC:±3%

Linje och last reglering ±1%

Inställning och stigtid ≤0.5s

Inström 25A

Standbyförbrukning 1.8W

Reglering 230V, till/från, kort tryck
1-10Vdc dimring, långt tryck

Anslutning Primär (snabbplint) 1,5 mm2

Vidarekoppling av 230V och tryckknapp
sekundär (snabbplint) 1,5 mm2

Dimring Återfjädrande tryckknapp
Potentiometer 1-10V (l=0,35mA)
För dimring av konstantspännings- och konstantströmsdioder
Bluetooth, smartphone /surfplatta

Mått LxBxH 220x62x34 mm

Vikt 350 g

Hölje
- färg
- material
- flamskyddsklass

PP/Pe/PoM, vit
Vit termoplast
t45 PC/ABs
uL 94 5VB*

Luftfuktighet under drift 10-90% rH

Arbetstemperatur -40 - 80°C

Användningsområden För friliggande bruk
Fast installation

Kabellängd, max 30 meter

Med mjukstart Ja

Memorerar senast inställda ljusstyrka Ja, även efter strömavbrott

Skydd
- överhettning
- kortslutning 

 
Ja, automatisk återställning 
Ja, automatisk återställning efter avlägsnande av fel

Tillverkningsnorm en 61347-1, en 61347-2-13, en 55015, en 61547

Kapslingsklass iP20

Skyddsklass ii

Godkännande Ce/seMKo

EMC-krav uppfyllda

LCC60WCM tekniska data

Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar.


