
digital ljusstyrning
för dali-driftdon

comfortdiM



Det unika comfortdiM-konceptet utgör grunden för mycket användarvänliga, flexibla och utbyggbara belysnings-
lösningar. Systemet baseras på det standardiserade DALI-protokollet (Digital Addressable Lighting Interface),
vilket garanterar maximalt skydd av gjorda investeringar och kompatibilitet inför framtiden. Det garanterar 
full flexibilitet och möjlighet till omplanering även efter driftsättning.

DALI: kompatibel och framtidssäkrad

Det standardiserade DALI-gränssnittet definierar ett protokoll för 

digital kommunikation mellan driftdonen i ett belysningssystem. 

DALI medger individuell adressering av 64 driftdon (armaturer) 

samt fri konfigurering av 16 belysningsgrupper och 16 ljus-

scener. DALI-standarden är utvecklad av TridonicAtco i 

samarbete med flera välkända tillverkare av driftdon, vilket 

garanterar kompatibilitet och framtidssäkerhet.

Snabbt, överskådligt och kostnadseffektivt

comfortdiM möjliggör en snabb, överskådlig och enkel planering 

av ett komplett DALI-styrsystem. Systemets väl utvecklade 

moduluppbyggnad och möjligheterna till en decentraliserad 

installation av styrkomponenterna gör det möjligt att ta fram kost-

nadseffektiva lösningar som är optimalt anpassade till användar-

nas behov.

Hög flexibilitet

Installationen av de opolariserade styrledarna till DALI-driftdonen 

och DALI-styrmodulerna kan utföras med fri topologi (t.ex. 

parallell- eller stjärnkoppling) och de kan dras i samma kablage 

eller kanalisation som strömförsörjningen. Konfigureringen av 

armaturerna avseende belysningsgrupper och systemets funktion 

med tillhörande styrpaneler görs först efter att den fysiska instal-

lationen gjorts. Detta garanterar maximal flexibilitet och full frihet i 

om- och nyplanering.

Styrning av komponenter utan DALI gränssnitt

Med hjälp av konverteringsmoduler är det enkelt att integrera 

andra driftdon (t.ex. DSI-baserade driftdon) i ett DALI-ljusstyr-

ningssystem. Ej DALI-styrda komponenter kan styras till/från med 

hjälp av DALI relästyrmoduler och jalusier från Somfy styrs enkelt 

med gränssnittsmodul DALI Somfy animeo.

Hög ljuskvalitet

Alla armaturer i en DALI grupp tar emot exakt samma störnings-

fria digitala signal och erhåller därmed samma dimningsvärde 

(1-100 %). DALI protokollet innebär en tvåvägskommunikation 

med driftdonen vilket möjliggör att statusmeddelanden kan läsas 

av.

comfortdiM – MaXiMal anVÄndarVÄnligHEt, 
MöjligHEt till utByggnad oCH fraMtidssÄKrad tEKniK
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BeLySnIngSLöSnIngAr för Att mötA BeHov meD Högt StäLLDA krAv

Lösningar baserade på comfortdiM-system är det självklara valet 

överallt där det finns ett behov av flexibilitet, bekvämlighet och 

individualitet. Möjligheten att ansluta armaturerna till valfria styr-

paneler, det enkla och tydliga handhavandet, individuellt inställ-

bara scener och funktioner såsom automatisk exekvering av hela 

belysningssekvenser passar perfekt för en lång rad användnings-

områden:

Belysning i konferenslokaler•	

Belysning i lokaler för flera användningsområden •	

Effektbelysning, t.ex. dynamisk RGB-färgblandning•	

Belysningsscener för varierbar belysning i hotell och  •	

restauranger

Varierbar individuell belysning i utbildningslokaler•	

Accentbelysning i butiker, kyrkor, museer, teatrar, m.m.•	

enklast tänkbara installation

Ledningsdragning med 5-poliga standardkablar och opolarisera-

de styrledare förenklar ledningsdragningen och eliminerar därmed

eventuella felkällor vid installationen. DALI-Multi-Master-konceptet 

gör att det när som helst går att genomföra applikationsspecifika 

systemutbyggnader.
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Manuell grupp-/scenstyrning 
Grupper och scener kan enkelt ljusregleras och 
återkallas med hjälp av styrmoduler för grupper och 
scener som kopplas till standard tryckknappar. Upp till 
16 grupper (8 DALI GC-gruppstyrmoduler) respektive 
16 scener (4 DALI SC-scenstyrmoduler) kan styras i en 
DALI-krets. Programmeringen kan utföras med hjälp av 
tryckknapparna.

anPassningsBar oCH utByggBar:
comfortdiM - lösningar för alla BEHoV

flerfunktionell styrning 
Multistyrenheten DALI MC och DALI TOUCHPANEL 
garanterar maximal flexibilitet. DALI MC-modulens 
fyra potentialfria ingångar och de sex knapparna på 
DALI TOUCHPANEL ger möjlighet till en lång rad av 
funktioner. Funktionerna konfigureras med DALI USB 
och dator.

automatisk dagsljus- och närvarostyrning 
DALI-ljusstyrningssystem kan kompletteras med 
multisensormoduler för energieffektiva lösningar med 
dagsljusstyrning och/eller närvarodetektering i ett rum. 
DALI Multisensorn har även en inbyggd IR-mottagare 
som ger möjlighet till styrning av ljuset med fjärrkontroll.

Enkel konfigurering med PC 
DALI-anläggningar konfigureras enkelt med hjälp av 
en gränssnittsmodul och programvara som körs i en 
standard PC. Även stora och komplexa anläggningar 
adresseras och programmeras enkelt på detta sätt. 
Funktionaliteten i de enskilda enheterna kan lätt opti-
meras. PC:n ansluts till DALI via en DALI USB-modul.

Nödvändig Tillval

dynamisk ljusstyrning (sekvens) 
Förinställda belysningsscener kan lätt sättas in i en 
sekvens som kan spelas upp.
Under en inställbar tid kan upp till 16 belysningsscener 
aktiveras i valfri ordning i en DALI-krets.

Enkel användning och programmering med  
x-touchBoX och x-touchPanEl 
Moderna belysningsystem och dynamiska belysnings-
lösningar åstadkoms lätt med hjälp av x-touchBoX 
och x-touchPanEl. 16 armaturgrupper och 16 scener 
kan konfigureras med 99 belysningssekvenser i kalen-
derstyrda dagliga program. 
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dali 
driftdon

dali 
specialmoduler

(beroende av ljuskälla 
och typ av armatur)

(beroende av  
applikation)
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dali Msensor
dali rC

dali x-touchBoX
dali x-touchPanEl

dali touCHPanEl

PCa EXCEl one4all lp
(t5)

PCa EXCEl one4all
(tCl/tCd/tCt/tC-dd)

PCa EXCEl one4all
(t8/tCl)

PCa EXCitE lp
(t5)

converter 0025

tE one4all

tE-dC 2 one4all

dali soMfy

dali dsi / dsi ii

dali 3-rM-C

dali PCd 300 one4all
dali PCd/s

dali usB control C003

converter 0018



dali Ps

Central strömförsörjningsenhet med 

kapacitet för en maximal ström på 

200 mA. DALI PS är avsedd för installa-

tion i apparatskåp. 

En tillåten matningsspänning på 

120-240 V möjliggör användning i hela 

världen.

dali Ps1

Central strömförsörjningsenhet för fri-

stående montering med kapacitet för en 

maximal ström på 200 mA. 

 

En tillåten matningsspänning på 

120-240 V möjliggör användning i hela 

världen.

styrModulEr – flEXiBla, PrisVÄrda oCH EnKla att installEra

dali sC / sC-a

Styrmodul som möjliggör programmering 

och aktivering av fyra ljusscener. 

Version SC-A är spärrad mot konfigure-

ring via knapparna, vilket förhindrar obe-

hörig omprogrammering.

Det kompakta formatet möjliggör inbygg-

nad i en standard apparatdosa bakom en 

standard tryckknapp.

dali gC / gC-a

Styrmodul för styrning av två belysnings-

grupper (TÄND/SLÄCK/ DIMMA). Driftsätt-

ning (adressering) och konfigurering av 

DALI-belysningsgrupper görs med en en-

kel knappsekvens. Version GC-A är spär-

rad mot konfigurering via knapparna, vilket 

förhindrar obehörig omprogrammering. 

Det kompakta formatet möjliggör inbygg-

nad i en standard apparatdosa bakom en 

standard tryckknapp.

dali Ps1
Artikelnr. 24034323

dali Ps
Artikelnr. 24033444

dali gC
Artikelnr. 24033450 (Artikelnr. DALI GC-A: 24138907)

dali sC
Artikelnr. 24034263 (Artikelnr. DALI SC-A: 24138906)

dali MC

Den mycket kompakta multistyrenheten

DALI MC har fyra ingångar för inkoppling 

av t.ex. strömbrytare eller relä. Dessa kan 

tilldelas olika funktioner.

Programmeringen utförs med hjälp av 

DALI USB och programvaran 

MasterConfigurator för PC som laddas 

ned kostnadsfritt.

dali MC
Artikelnr. 86458507
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comfortdiM-StyrmoDuLer för enkeL AnvänDnIng

x-touchPanEl

x-touchPanEl (för utanpåliggande mon-

tering eller inbyggnad) med 5,7-tums färg-

pekskärm är ett ljusstyrningssystem för 

upp till 128 DALI-enheter. x-touchPanEl 

kan nätverksanslutas via Ethernet.

x-touchPanEl levereras med en använ-

darvänlig applikationsprogramvara med 

driftläge för vitt ljus eller för optimerad 

RGB(W)-styrning.

x-touchBoX

x-touchBoX (för utanpåliggande mon-

tering) med 5,7-tums färgpekskärm och 

integrerad DALI-strömförsörjning är ett 

ljusstyrningssystem för 64 DALI-enheter.

x-touchBoX levereras med en använ-

darvänlig applikationsprogramvara med 

driftläge för vitt ljus eller för optimerad 

RGB(W)-styrning.

EnKEl anVÄndning aV dali-aPPliKationEr

ir sMart controller / dali rC 

Fjärrkontrollerna ökar DALI MSensorns 

funktionalitet ytterligare. 

Den praktiska DALI RC-fjärrkontrollen 

medger programmering av såväl grund-

funktioner som DALI MSensorns driftpara-

metrar, samt aktivering av två förinställda 

belysningsscener och fem fasta belys-

ningsvärden.

dali Msensor

DALI MSensor arbetar med avkänning 

av omgivande ljus samt närvarodetekte-

ring. Sensorn är samtidigt mottagare för 

DALI-fjärrkontroller. Olika parametrar, t.ex. 

ljusstyrkevärden och fördröjningstider, 

kan programmeras med DALI-RC-fjärrkon-

trollen. Det finns varianter för inbyggnad 

i armaturer, undertak och dosor samt för 

utanpåligande montering.

dali usB

En rad kostnadsfria programvaruverktyg 

från TridonicAtco möjliggör enkel adres-

sering och konfigurering av DALI-kompo-

nenter. 

DALI USB erbjuder ett USB-gränssnitt för 

anslutning av en PC till en DALI-anlägg-

ning. 

dali x-touchBoX
Artikelnr. 24138954

dali x-touchPanEl
Artikelnr. 24138990

dali usB
Artikelnr. 24138923

dali Msensor
Artikelnr. 86458267 (infälld) Artikelnr. 86458269  
  (utanpåliggande)

dali touCHPanEl

DALI TOUCHPANEL har konfigurerbara 

knappfunktioner för manuell styrning av 

DALI-belysningsgrupper och DALI-

belysningsscener. 

Den kundspecifika programmeringen av 

knapparna utförs med hjälp av DALI USB 

och programvaran ConfigTOOL för PC 

som laddas ned kostnadsfritt.

dali touCHPanEl
Artikelnr. 24035465

ir sMart controller
Artikelnr. 86451922

dali rC
Artikelnr. 86458263
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dali dsi / dsi ii

Konvertern DALI DSI omvandlar DALI-

kommandon till DSI-signaler så att DSI-

baserade driftdon kan integreras i DALI-

ljusstyrningssystem.

DALI DSI II har två utgångskanaler som 

kan tilldelas två gruppadresser med hjälp 

av en vridomkopplare. DSI II har inbyggd 

strömförsörjning som medger anslutning 

av upp till 2x25 DSI driftdon.

dali dsi
Artikelnr. 24034689

dali 3-rM-C

Relästyrningsmodulen DALI 3-RM-C 

medger styrning av upp till tre standard-

kontaktorer (24 VDC) för omkoppling av 

olika elektroniska laster med hjälp av 

DALI-kommandon.

dali 3-rM-C
Artikelnr. 86458247

dali somfy animeo interface

Med hjälp av denna gränssnittsmodul kan 

Somfy animeo IB+ motorstyrenheter inte-

greras i en DALI-krets. 

Med DALI Somfy animeo gränssnittsmo-

dul kan upp till fyra jalusier styras obero-

ende av varandra. Jalusiernas position 

(höjd, vinkel) lagras som ljusscener (belys-

ning och jalusiposition kan därmed lagras 

som en och samma scen).

dali somfy animeo interface
Artikelnr. 86458491 

dali sQM

Sekvensmodulen DALI SQM skickar kon-

tinuerligt scenanrop (scenerna 0 – 15) till 

hela systemet (broadcast) med förvalda 

tidsintervall. En sekvens omfattar upp till 

åtta scener. Slutscenens nummer kan 

programmeras

dali sQM
Artikelnr. 86458211

VÄl utByggda grÄnssnitt, EnKEl intEgration

dali PCd/s

DALI PCD/S är en digital fram/bakkants-

dimmer för montage på DIN-skena. 

Denna kan användas för att integrera 

driftdon som elektroniska och magnetiska 

transformatorer för lågvoltshalogenlampor 

samt glödlampor i ett DALI system.

Ansluten effekt: 40 VA till 1 000 VA

dali PCd/s
Artikelnr. 22154332

dali PCd 300 one4all

Med hjälp av den digitala fram/bakkants-

dimmern DALI-PCD 300 one4all kan 

driftdon som elektroniska och magnetiska 

transformatorer för lågvoltshalogenlampor 

samt glödlampor integreras i ett DALI-

system.

Ansluten effekt: 30 VA till 300 VA

dali PCd 300 one4all
Artikelnr. 86458303

dali dsi ii
Artikelnr. 86457957
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Mervärde tack vare digitalt gränssnitt

Det digitala gränssnittet gör att armaturerna kan förberedas 

för olika styralternativ utan att det behövs någon ny lednings-

dragning. Den digitala styrningens robusthet mot störningar 

garanterar exakt samma, flimmerfria dimningsnivå vid använd-

ning av flera driftdon i en belysningsanläggning – även vid låga 

ljusstyrkor.

utmärkt ekonomi

Vid högfrekvensdrift av lysrör kan lysrörseffekten sänkas med 

10 % vid samma ljusflöde jämfört med konventionell drift. 

Effektförlusterna uppgår till mindre än 10 % av lysrörseffekten, 

vilket sänker armaturens temperatur samtidigt som lysrörets 

verkningsgrad ökar. 

Förvärmning av lysrörets elektroder i enlighet med tillverkarens 

specifikationer, tillräckligt hög tändspänning, begränsning av 

urladdningsströmmen samt definierad varmstart skonar lysröret 

och förlänger dess livslängd markant. Tack vare högkvalitativa 

digitalt diMBara driftdon för lysrörsarMaturEr
PCa EXCEl one4all – Ett driftdon rÄCKEr

PCa EXCEl one4all 
Digitalt dimbara driftdon med DALI-gränssnitt för energieffektiv lysrörsdrift.

komponenter, intelligent kretsdesign och omfattande 

testprogram under kontrollerade förhållanden uppnår 

PCA EXCEL one4all-driftdonen en medellivslängd på 

50 000 timmar.

ljuskomfort och ljuskvalitet

TridonicAtcos egenutvecklade applikationsspecifika integrerade 

x-krets för optimal lysrörsdrift garanterar en utmärkt ljus-

kvalitet. Kretsen ser till att tända lysrören ljudlöst och utan 

störande flimmer även vid ett ljusflöde på bara 1 %. Den kraftigt 

förbättrade ljuskvaliteten gör belysningssystemet mer tilltalande 

för ögat. 

optimal drift av lysrör

Den innovativa skyddsfunktionen ”Intelligent Voltage Guard”, 

som skyddar mot över- och underspänningar, samt en utmärkt 

lysrörsdrift garanterar lysrören maximal livslängd. Ljusflödet hålls 

konstant oavsett nätspänningsvariationer i området 198 V till 

254 V. 

lämpliga för nödljussystem

Driftdonen PCA EXCEL one4all kan drivas med både växel- och 

likström. Det gör att det inte behövs något separat nödljus-

system i centralt försörjda belysningsanläggningar. I dessa an-

läggningar arbetar PCA-donen som standard med 70 % av ljus-

flödet som nödljusnivå. 

ytterligare information:

Broschyren PCA EXCEL, Artikelnr.: 24138951

De digitalt dimbara driftdonen i produktfamiljen PCA eXCeL one4all kännetecknas av utmärkt driftekonomi, 
utomordentlig belysningskomfort och hög driftsäkerhet. energieffektivitetsklass CeLmA A1 garanterar högsta 
energieffektivitet. Den breda produktportfolion omfattar alla relevanta användningsområden med t5-, t8- och 
kompaktlysrör.

DALI-DrIftDon för InteLLIgentA BeLySnIngSLöSnIngAr
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Konstant hög kvalitet

Högvärdiga material och certifierade produktionsprocesser med 

helautomatisk tillverkning säkerställer en reproducerbar och kon-

stant kvalitetsnivå. Därutöver genomgår alla transformatorer en 

heltäckande slut- och säkerhetskontroll.

optimal drift av ljuskällan

Elektroniska transformatorer driver lamporna med högfrekvens-

spänning i området 30 kHz till 40 kHz. Genom startströms-

begränsning, softstart och konstant lastoberoende utspänning 

i hela effektområdet garanterar den innovativa elektroniken en 

optimal drift av ljuskällan och därmed en lång lamplivslängd.

Hög energieffektivitet

Digitala transformatorer har ett unikt kopplingskoncept som 

stabiliserar utspänningen oberoende av inspänningen. En 

applikationsspecifik integrerad krets (ASIC) utgör kärnan i den 

patenterade styrkrets som säkerställer optimerad reglering av 

effektdel och låga förluster samt alla skydds- och övervaknings-

funktioner vid överlast, övertemperatur och kortslutning.

Högkvalitativa komponenter, intelligent kretsdesign och omfat-

tande testprogram under kontrollerade förhållanden ger transfor-

matorerna en garanterad medellivslängd på 50 000 timmar.

tE one4all 
Digital säkerhetstransformator för ljusreglering av lågvoltshalogenlampor.

tE-dC 2 one4all 
Digital likströmstransformator för ljusreglering av lågvoltshalogenlampor. Fristående 
enhet i extremt kompakt utförande för upp till 20 m ledningslängd.

ElEKtronisKa transforMatorEr för lågVoltsHalogEnlaMPor 
tE one4all

elektroniska transformatorer från tridonicAtcos kännetecknas av utmärkt driftekonomi, enastående belysnings-
komfort och hög driftsäkerhet. Produktportfolion erbjuder de bästa förutsättningarna för enkel integreration och 
ljusreglering av lågvoltshalogenlampor i belysningslösningar. 
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DALI-DrIftDon för InteLLIgentA BeLySnIngSLöSnIngAr

converter 0025

converter K210 har en och modell 

K211 har tre oberoende utgångar för 

ljusreglering av 24 VDC konstantspännings-

dioder med hjälp av DALI-kommandon. 

Det 3-kanaliga utförandet har en integre-

rad sekvensmodul för fristående drift.

Konstantspänningsomvandlaren ger en 

stabil utspänning för inspänningar mellan 

198 V och 254 V. Ljusflödet kan regleras 

mellan 0,1 % till 100 %, vilket möjliggör 

en ljusreglering som är anpassad till ögats 

känslighet.

converter 0025 
1- resp. 3-kanalig DALI konstantspänningsomvandlare
för ljusreglering av 24 V LED-moduler.

driftdon till lEd-ModulEr 

converter 0018

converter 0018 K350 är en 

3-kanalig DALI konstantströmomvandlare 

med tre fritt programmerbara utgångar för 

350 mA LED-moduler.

converter 0018 
3-kanalig DALI konstantströmomvandlare för 
ljusreglering av 350mA LED.

control C003 
3-kanalig LED-dimmer för 8-24 V LED via PWM.

control C003

control C003 är en DALI RGB-

styrenhet som är idealisk för färgbland-

ning med LED-moduler tack vare sina tre 

adresserbara, pulsbreddsmodulerade ut-

gångar (PWM). Den inbyggda sekvensmo-

dulen möjliggör dynamisk färgblandning 

för fristående drift. 

Hög installation- och driftsäkerhet. 

Samtliga enheter är anpassade för extremt 

långa ledningslängder till ljuskällan, med 

skyddsfunktioner mot övertemperatur och 

överlast samt kortslutningsavstängning 

med automatisk återstart. 

ytterligare information:

Broschyren  Katalog 

Artikelnr.: 24139108

elektroniska driftdon för ljusreglering av lysdioder som möjliggör störningsfri, exakt styrning av 
moderna LeD-ljuskällor med individuellt adresserbara DALI-kommandon.
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