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Omschrijving
 
CBU-ASD is een draadloze besturingseenheid die geschikt is voor LED- en
halogeendrivers met 0-10V, 1-10V of DALI diminterface. Wij kunnen de
besturingsuitgang voor u configureren als analoge 0-10V en 1-10V maar ook als
digitale onafhankelijke DALI-besturingsinterface. Als wij de uitgang configureren
als Standalone DALI 1 dan fungeert de CBU-ASD als controller en daarnaast als
voeding. De voeding maakt een directe verbinding mogelijk met een LED-driver met
een DALI-interface zonder dat u een externe DALI-voeding nodig is. Deze
zogenaamde Standalone DALI geeft u de mogelijkheid om
meerkanaalsverlichtingssystemen met instelbare kleur (RGB en RGBW) of
kleurtemperatuur te implementeren, terwijl de bedrading en het aantal
componenten tot een minimum beperkt blijven. 
 
De CBU-ASD functioneert niet samen met de IECC 60929 en is daarom niet geschikt
om te verbinden met een bestaand DALI netwerk. U kunt deze module alleen
gebruiken in een gesloten systeem dus als onderdeel van een verlichtingssysteem
dat niet verbonden is met een extern DALI netwerk. De CBU-ASD kunt u evenals de
andere Casambi producten aansturen via de Casambi app of via de standaard aan-
uit wandschakelaars. Apparaten vormen automatisch een veilig, draadloos mesh
netwerk van waaruit een groot aantal armaturen te besturen zijn. Er is geen externe
gateway-module nodig. 
 
 Installatie
 
Bij de installatie letten wij erop dat de netspanning eraf is. Gebruik 0,75-1,5mm2
vaste of gevlochten geleiders voor de elektrische bedrading. Strip de draad 6-7mm
vanaf het einde. Zet de draden in de corresponderende gaten en draai de
verbindende schroef aan. Let op dat de in en uitgangen correct zijn. De
netingangsconnector is gemarkeerd met de letters L en N met een pijl die naar
binnen wijst, terwijl de netuitgang is gemarkeerd met de letters L en N met een pijl
naar buiten. De lage voltage uitgang is gemarkeerd met een + en - symbolen. 
Als de CBU-ASD in een hittegevoelige omgeving wordt geïnstalleerd (zoals
bijvoorbeeld in een armatuur), let er dan op dat de omgevingstemperatuur niet de
maximum waarde overschrijdt. 
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