
MANUALER / MANUALS
Installation och användning av reglerbara drivdon
Installation and usage of dimmable drivers

- Tridonic
- Philips
- Helvar
- Osram



TRIDONIC



TRIDONIC

switchDIM
Genom att ansluta en fas-ledare och noll-ledare till HF-donets anslutningsplintar D1 och D2,  
via en återfjädrande tryckknapp, kan donen tändas och släckas med en kort knapptryckning  
samt ljusregleras med en kvarhållande knapptryckning (varannan gång upp/ner).  
SwitchDIM är opolariserad styrning.

Längden på styrledarna är obegränsad. Antalet tryckknappar som kan användas är också obegränsat. 
Vi rekommenderar ett max antal på 25 st don inkopplade i systemet.

switchDIM
Connecting live and neutral to the control terminals D1 and D2 via a push to make switch (momentary 
switch) offers the possibility to control the dimming level and the on/off function without any digital  
devices. With a short push you switch on and off. If you push and hold, it is possible to dim the lamp 
throughout the full dimming range of the ballasts. 

Maximum length of the control wires is unlimited. Unlimited number of push to make switches  
(momentary switches). We recommend that the number of ballasts connected to the switch does not 
exceed 25 pieces. 



Synkronisering
Om en eller flera armaturer inte är synkrona med övriga i anläggningen kan donen synkroniseras. Detta kan 
bero på för snabba knapptryckningar eller nätstörningar. Håll tryckknappen intryckt i 10 sekunder. Allt ljus 
reglerar till 50%, systemet är synkroniserat/återställt och kan användas normalt igen. Synkroniseringen kan 
utföras när som under normal drift. 

Notera: Tryckknapp med indikeringslampa får inte användas då indikeringslampan läcker ström och stör donet.

Om man väljer att använda armaturen utan att använda dimfunktionen ska alltid en synkronisering göras. Det 
är inte säkert att donet ger 100% ljus då det vid fabrikstest kan hamna på annat värde. 

Synchronisation
If one or more luminaires are dimming opposite to the rest the ballast can be synchronized. This problem is caused 
by too fast push/pull maneuvers of the pulse switch, or mains interference. Press and hold the switch for more than 
10 seconds. All light will dim to 50%, the system is synchronised/reset and can be used as normal again. The syn-
chronisation can be performed any time during normal conditions. 

Note: A pull switch with indicator cannot be used. The indicator has a current leakage that interferes the ballast. 

If you choose to use the luminaire but without the dimming function, the system shall always be synchronised.  
It is not sure that the ballast will achieve 100% light because of the test performed on factory. 
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DSI, DALI
Genom att ansluta en 2-trådsledare till HF-donets anslutningsplintar för styrning, D1 och D2, kan  
donet tändas, släckas och ljusregleras via valfri DSI-styrmodul eller med DALI-signaler. DSI och  
DALI är opolariserad styrning. 

DSI, DALI
Connecting a 2-wire conductor to the control terminals D1 and D2 offers the possibility to control the  
dimming level and the on/off function via optional DSI module or DALI signal.
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Installationsanvisning Philips Xitanium SELV-drivers / Installation instruction Philips Xitanium SELV-drivers

Exempel på lämplig dimmer:
Trend Transistordim inf. IP20 315W P-vit E13 708 05
Example of suitable dimmer: 
Trend Transistordim rec. IP20 315W P-white E13 708 05
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Installationsanvisning Philips Xitanium SELV-drivers

Installation instruction Philips Xitanium SELV-drivers

D. Diese informationen sind für den 

Benutzer der Anlage versgesehen.

SF.Tämä ohje on suositeltavva luovuttaa. 

S.Det är lämpligt att denna information 

överlämnas till användaren av anläggningen. 

 GB. It is appropriate that this information 

is passed on to the user of the installation.
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OBS!
Detta är exempel på en variant av Philips Xitanium-drivers. 
För att se hur drivdonet kan ljusregleras - kolla på dess beteckning. 
NOTE! 
This is an example of a variant of the Philips Xitanium-drivers. To see 
how the actuator can be dimmed - check on its symbols.
 
 

Återfjädrande tryckknapp
Pressure switch

30 drivers kan anslutas per tryckknapp
30 drivers can be connected on 1 pressure switch 
 
 

W Jord ska i vissa fall anslutas, se respektive armaturs monteringsanvisning för mer information.

        Protective earth is sometimes connected, see each luminaries installation instructions for more information.

* Installation av längre kabellängder än 20 m - se nästa sida.

    Installation of longer cable lengths than 20 m - see next page.

Synkronisering håll inne återfjädrande trycknapp i 10 sekunder
Synchronization hold the momentary push button for 10 seconds

TD-anslutning måste vara på samma 
fas som driverns fasta fas är ansluten till. 
The TD connection has to be on the same 
phase as the mains connected to the driver.
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NOTERA! 
Detta är exempel på en variant  
av Philips Xitanium-drivers.
För att se hur drivdonet kan  
ljusregleras - kolla på dess beteckning.

NOTE!
This is an example of a variant of  
the Philips Xitanium-drivers. To see
how the actuator can be dimmed -  
check on its symbols.

Jord ska i vissa fall anslutas, se respektive  
armaturs monteringsanvisning för mer  
information.

Protective earth is sometimes connected,  
see each luminaries installation instructions  
for more information.
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D. Diese informationen sind für den 

Benutzer der Anlage versgesehen.

SF.Tämä ohje on suositeltavva luovuttaa. 

S.Det är lämpligt att denna information 

överlämnas till användaren av anläggningen. 

 GB. It is appropriate that this information 

is passed on to the user of the installation.
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TD - TOUCH&DALI
Kabellängder över ≈ 20 m
Cable lengths over ≈ 20 m
 

Anledningen till detta är att dimkablarna kan störas av 50/60 Hz signaler från den fasta matningen när ledningarna blir för långa - 
den elektriska laddningen blir för stor. Detta kan då göra att drivern börja dimma upp/ner eller slås av/på helt spontant.
 
The reason for this is that dimming cables can pick up 50/60 Hz signals from the mains when the lines get too long - the electric 
charge becomes too large. This may then cause the driver to start dim up/down or be switched on/off spontaneously.
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Alternativ 1
1st Possibility

Alternativ 2
2nd Possibility

R = 150 kOhm / 1W 
Resistor för nätspänning
Mains voltage rated resistor

C = Total kabellängd (m) x 10nF 
C = Total cable length (m) x 10nF
Kondensator med nätspänningsratio (250VAC)
Capacitor with mains ratings (250VAC)
 
 
 

TD - Touch&DALI
Kabellängder över ≈ 20 m
Cable lengths over ≈ 20 m

Anledningen till detta är att dimkablarna  
kan störas av 50/60 Hz signaler från den  
fasta matningen när ledningarna blir för  
långa - den elektriska laddningen blir för  
stor. Detta kan då göra att drivern börja  
dimma upp/ner eller slås av/på helt  
spontant.

The reason for this is that dimming cables  
can pick up 50/60 Hz signals from the mains 
when the lines get too long - the electric
charge becomes too large. This may then  
cause the driver to start dim up/down or be 
switched on/off spontaneously.

Installationsanvisning Philips Xitanium SELV-drivers / Installation instruction Philips Xitanium SELV-drivers
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Installationsanvisning Helvar LED-driftdon / Installation instruction Helvar LED-drivers

SWITCH-CONTROL
Det maximala antalet drivdon per brytare  
är 20 st. Försäkra att samtliga drivdon är 
anslutna på samma fas. Den maximala  
kabellängden från brytaren är 25 m, för  
installation av kabellängder över 25 m,  
se nästa sida.

The maximum number of drivers per switch is 
20. Ensure all drivers and other loads are con-
nected to the same mains phase.The maximum 
wire length from the switch to the driver is 25 
m. The wire length can be extended to 200 m by 
connecting a capacitor (1 μF, 275 V) across the 
Switch-Control input. See next page.

NOTERA! Detta är ett exempel på en variant av  
Helvar LED-driftdon.

NOTE! This is an example of a variant of the  
Helvar LED-drivers.
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Installationsanvisning Helvar LC1x30 LED-driftdon

Installation instruction Helvar LC1x30 LED-drivers

D. Diese informationen sind für den 

Benutzer der Anlage versgesehen.

SF.Tämä ohje on suositeltavva luovuttaa. 

S.Det är lämpligt att denna information 

överlämnas till användaren av anläggningen. 

 GB. It is appropriate that this information 

is passed on to the user of the installation.
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Pressure switch
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* För installation av kabellängder över 25 meter - se nästa sida
  Installation of longer cable lenghts than 25 meter - see next page

NOTERA! Detta är ett exempel på en variant av Helvar LED-driftdon
NOTE! This is an example of a variant of the Helvar LED-drivers 

NOTERA! Max 73 driftdon per automatsäkring (16A Typ C)
NOTE! Max 73 drivers per miniature circuit breaker (16 A Type C)
HOOD. Varje ljusenhet har två driftdon
HOOD. Each light unit has two drivers



Installationsanvisning Helvar LED-driftdon / Installation instruction Helvar LED-drivers

NOTERA! 
Dimkablarna kan störas av 50/60 Hz signaler 
från den fasta matningen när ledningarna blir 
för långa
- den elektriska laddningen blir för stor.  
Detta kan då göra att drivern börja dimma upp/
ner eller slås av/på helt spontant.

NOTE!
Dimming cables can pick up 50/60 Hz signals 
from the mains when the lines get too long
- the electric charge becomes too large. This may 
then cause the driver to start dim up/down or
be switched on/off spontaneously.

SWITCH-CONTROL
Kabellängder 25-200 m
Cable lenghts 25-200 m

HELVAR
Installationsanvisning Helvar LC1x30 LED-driftdon

Installation instruction Helvar LC1x30 LED-drivers

S.Det är lämpligt att denna information 

överlämnas till användaren av anläggningen. 

 GB. It is appropriate that this information 

is passed on to the user of the installation.
 

D. Diese informationen sind für den 

Benutzer der Anlage versgesehen.

SF.Tämä ohje on suositeltavva luovuttaa. 
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1 µF N

L

Kondensator/
Capacitor 

Kondensator med nätspänningsratio (275VAC)
Capacitor with mains ratings (275VAC)

SWITCH-CONTROL
Kabellängder 25-200 m
Cable lenghts 25-200 m

Dimkablarna kan störas av 50/60 Hz signaler från den fasta matningen när ledningarna blir för långa 
- den elektriska laddningen blir för stor. Detta kan då göra att drivern börja dimma upp/ner eller 
slås av/på helt spontant.
 
Dimming cables can pick up 50/60 Hz signals from the mains when the lines get too long 
- the electric charge becomes too large. This may then cause the driver to start dim up/down or 
be switched on/off spontaneously.



SWITCH CONTROL - Användning 
Switch-Control fungerar genom att ansluta en fas-ledare till HF-donets DALI-ingångar via en återfjädrande tryckknapp. 

SWITCH CONTROL - Operation
Switch-Control operates by connecting the mains voltage to the DALI input terminals. 

HELVAR

Switch-Control pressed  
for 100-350 ms

Switch-Control pressed 
for longer than 450 ms

Short press (ON/OFF function); toggle operation between ON and OFF.  
At switch ON the light returns to the previous level before OFF.  

Press and Hold (Fade UP/DOWN); after switch ON the first dimming di-
rection is always to dim down; if you press and hold from OFF the light goes 
to min level and starts fading up; the dimming direction is always changed 
when Switch-Control is released. 

Switch-Control intryckt 
100-350 ms

Switch-Control intryckt 
längre än 450 ms

Kort tryck (Tänd/Släck av armatur); Vid tänd återgår ljusnivån till senast  
inställda. 

Långt tryck (Tryck och håll inne); Första dimningsriktning är alltid ner.  
När ljusnivån gått ner på min går den upp igen. Riktningen ändras alltid  
när brytaren släpps. 



SYNKRONISERING AV SWITCH-CONTROL
Intensiteten av ljuset kan tidvis skilja sig mellan armaturerna. För att synkronisera armaturerna gör följande:
1.  Långt tryck tills alla armaturer tänds.
2. Kort tryck så att alla armaturer släcks.
3. Långt tryck så att alla armaturer synkroniseras.

Som alternativ kan en synkronisering också ske genom att slå av huvudströmmen. Detta medför återställning  av alla drivdon till 
fabriksinställning under förutsättning att “Power on to last level” inte är aktiverat. 

För att aktivera alt. deaktivera “Power on to last level” följ nedan steg. Ungefär 2 sekunders fördröjning är tillåten mellan tryck-
en. När en aktivering ska ske måste armaturerna vara tända och när en deaktivering ska ske måste armaturerna vara släckta. 
1. Långt tryck (20-25 sek)
2. 3 st korta tryck (100-350 ms)
3. Långt tryck (20-25 sek)

Notera: “Power on to last level” kan inte aktiveras via Switch-Control på iC-drivdon, detta måste då ske via DALI-kommando.

RESET OF SWITCH-CONTROL
The light intensity can sometimes vary between the luminaires. To synchronise carry out following sequence:
1. Long press - Press and hold the Switch-Control until all lights are ON.
2. Short press - Switch all lights OFF with a short press.
3. Long press - Press and hold to bring all lights back into synchronisation again. 

You can, as an alternative synchronisation procedure, carry out a power reset. Switching the mains OFF and ON will perform a total 
reset of the drivers, that go into the default factory setting providing “Power on to last level” is not activated. 

HELVAR



Setting “Power on to last level” with Switch-Control, the following sequence will either activate or deactivate “Power on to last level” 
functionality:
1. Long switch (20-25 sec)
2.  3x short switch (100-350 ms)
3. Long switch (20-25 sec)

Approximately a 2 seconds delay is allowed between the switches. When activating the light must be switched ON and when  
deactivating the light must be switched OFF. 

Note: “Power on to last level” cannot be set by Switch-Control in the iC drivers, this must be done with a DALI command. 
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KONTROLL AV TUNABLE WHITE MED SWITCH-CONTROL
Helvars iC-drivdon kan enkelt reglera färgtemperaturen med en Switch-Control-enhet, exempelvis en vippströmställare. 

Reglering av färgtemperaturen initieras genom ett långt tryck som driver upp ljusnivån på max. Håll kvar trycket, efter 6 sekunder 
skriftar färgtemperaturen till den kallaste färgen och skiftar sedan mot de varmare temperaturerna. Färgerna skiftar sedan mellan 
varmt till kallt och kallt till varmt till det att tryckknappen släpps. Vald färgtemperatur (då tryckknappen släpps), kommer behållas 
tills det att samma procedur återupprepas. Efter vald färgtemperatur kan armaturens ljusnivå regleras ner igen.

CONTROL OF TUNABLE WHITE WITH SWITCH-CONTROL
Helvar’s iC drivers are additionally capable of tuning the colour temperature with one single Switch-Control unit, such as a simple rock-
er switch. 

The control of colour temperature is initiated with a press and hold of the light level up to the maximum, holding it at full intensity. After 
6 seconds on full intensity the CCT jumps to the utmost cold white value starting to change towards the warm, changing between cold 
and warm until Switch-Control is released. The new colour temperature is set at the value of releasing the Swith-Control. Next time the 
Switch-Control is avtivated the colour temperature stays at set level and the intensity can normally be dimmed again from full intensity 
level. 

HELVAR

Switch-Control aktiviteter Ljusintensitet/Ljusnivån

Första tryck Regleras neråt.

Andra tryck

Tredje tryck

Ljusnivån går till max. Efter 6 sekunder skiftar färgtemperaturen  
till kallt vitt och sedan mot varmt för att sedan gå tillbaka igen.  
Färgtemperaturen fixeras då tryckknappen släpps. 

Ljusnivån regleras neråt med ny färgtemperatur. 

Switch-Control actions Effect on light

1st Press and hold

2nd Press and hold

3rd Press and hold

Fades down the light intensity.

Light intensity goes to max level. After 6 sec. CCT  
jumps to cold white starting to toggle  between cold  
and warm. Releasing the Switch-Control sets the new  
colour temperature. 

Fades down the light intensity with the new  
colour temperature setting.



SYNKRONISERING AV SWITCH-CONTROL I iC-DRIVDON
Intensiteten och färgtemperaturen på ljuset kan tidvis skilja sig mellan armaturerna. För att synkronisera armaturerna håll in try-
ckknappen tills allt ljus är på. Följ sedan stegen för inställning av färgtemperaturen, vilket kommer synkronisera drivdonen igen. 
Som alternativ kan en synkronisering också ske genom att slå av huvudströmmen. Detta medför återställning av alla drivdon till 
fabriksinställning under förutsättning att “Power on to last level” inte är aktiverat. 

RESET OF SWITCH-CONTROL IN iC DRIVERS
The intensity and/or CCT values of the various drivers might go out of sequence with time. In this case press and hold the Switch-Con-
trol until all lights are on. Then perform a normal colour temperature setting as described on the previous page. This will bring all lights 
back into synchronisation again. You can as an alternative synchronisation carry out a power reset. Switching the mains off and on will 
perform a reset of both light intensity and colour temperature to the default factory setting, unless “Power on to last level” is acitvated. 
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OSRAM

OSRAM

TouchDIM-funktion
Med TouchDIM kan Osrams DALI-don användas genom en brytare med återfjädrande tryckknapp. TouchDIM 
är inte en del av DALI standard utan ytterligare en funktion som kan erbjudas men samma kontrolldon:

Notera: DALI och TouchDIM ska inte användas samtidigt! Ljusstyrning uppnås antingen genom DALI interface 
eller genom TouchDIM funktion.

TouchDIM function
With TouchDIM, OSRAM DALI ECG can be used as convenient dimmers with a memory function by  
connection of a normal push button. TouchDIM is no part of the DALI standard but an additional function offered 
by OSRAM DALI control gears:

Note: DALI and TouchDIM must never be used at the same time! In other words, control is achieved either with DALI 
controller or with the TouchDIM function.



Osram TouchDIM funktion
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Med TouchDIM så kan Osrams DALI-don användas genom en brytare med återfjädrande tryckknapp. 
TouchDIM är inte en del av DALI standard utan ytterligare en funktion som kan erbjudas men samma kontrolldon: 
 
Viktigt!!!
DALI och TouchDIM ska inte användas samtidigt! Ljusstyrning uppnås antingen genom DALI interface eller genom TouchDIM funktion.  
 
 

 
 

Kopplingsinstruktioner och kompensering. 

FIG.: Kontrollera med återfjädrande tryckknapp. Valfritt antal av kontrollenheter kan användas genom att parallellkoppla tryckknappar. 

           Dock så kan inte mer än 6 don per TouchDim area användas.  (Upp till 30 don kan anslutas på en TouchDim area om signalen förstärks via transformator enl figur nedan.) 
        
 Brytare med glödlampa får inte användas. Den totala kabellängden mellan trycknappar och DALI-don får inte vara längre än 25m. För en kabellängd över 25m så behövs 
kompensation av kablarnas kapacitans genom att ansluta en transformator med följande egenskaper: primärsida 230V / sekundär sida 12V, transformatorn behöver klara: 
25mW per anslutet DALI-don.
 

 
 

Föslag A: Transformator nära styrdon

 
 

Föslag B: Transformator nära trycknapp (ex. låda i undertak).

 
 

TouchDim operation
 
* Tänd/släck av armatur: kort tryck (< 0,5s)
* Dimning: långt tryck (> 0,5s), dimningens riktning ändras vid varje tryck. 
* Lagring av ljusnivå: dubbelklicka (tryck 2ggr inom 0,4s) när armaturen är tänd. ändra till mode 2 (se operating modes).
* Borttagning av ljusnivå: dubbelklicka när armatur är släckt. 
 
 
 Operation modes med TouchDim   
 
Osram QTi DALI....DIM har två olika operations modes for TouchDIM. De skiljer sig i hur de beter sig när armaturen tänds.    
 
Mode 1: Ljusnivå värdet när armaturen tänds är alltid samma som dim-värdet var innan armaturen släcktes.
Mode 2 (fabriksvärde): Ljusnivå värdet när armaturen tänds är det värde som har lagrats genom dubbel klickning.
           
Byta mellan mode 1 och 2
Mode 1 är aktiverat genom att dubbelklicka när armaturen är släckt.
Mode 2 aktiveras genom att dubbelklicka när armaturen är tänd.

Synkronisation av TouchDim   
 
Om där är ett stort antal av DALI-don med TouchDIM i ett system så finns det möjlighet att drivdonen inte är synkrona med 
varandra gällande ljusnivå.
 
Synkronisation kan dock uppnås genom att: 
 
1.         Långt tryck på trycknapp (> 0,5s)                   ger att:             alla armaturer tänds                
2          Kort tryck på tryckknapp (< 0,5s)                    ger att:             alla armaturer släcks 
3.         Långt tryck på tryckknapp (> 0,5s)                 ger att:             alla armaturer tänds på minimum dimnivå och går uppåt
4.         Dubbelklicka (2ggr inom 0,4 s)                       ger att:             värdet sparas    
 
Notera:
TouchDim är utformat för manuell kontroll; det är inte lämpligt för att anslutas till ett automatiskt system.

 

Kopplingsinstruktioner och kompensering / Wiring instructions and compensation

FIG.: Kontrollera med återfjädrande tryckknapp. Valfritt antal av kontrollenheter kan användas genom att parallellkoppla 
tryckknappar. Dock så kan inte mer än 6 don per TouchDim area användas (upp till 30 don kan anslutas på en TouchDim 
area om signalen förstärks via transformator enligt figur på nästa sida).

FIG.: Control by normal push button. Any desired number of control panels can be realised by parallel wiring of push buttons.
No more than 6 DALI ECG per TouchDIM area may be used (up to 30 DALI ECG can be used if the signal is strengthen with help 
of an transformer acc. to figure on the next page).

OSRAM
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Kopplingsinstruktioner och kompensering / Wiring instructions and compensation

Osram TouchDIM funktion
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Med TouchDIM så kan Osrams DALI-don användas genom en brytare med återfjädrande tryckknapp. 
TouchDIM är inte en del av DALI standard utan ytterligare en funktion som kan erbjudas men samma kontrolldon: 
 
Viktigt!!!
DALI och TouchDIM ska inte användas samtidigt! Ljusstyrning uppnås antingen genom DALI interface eller genom TouchDIM funktion.  
 
 

 
 

Kopplingsinstruktioner och kompensering. 

FIG.: Kontrollera med återfjädrande tryckknapp. Valfritt antal av kontrollenheter kan användas genom att parallellkoppla tryckknappar. 

           Dock så kan inte mer än 6 don per TouchDim area användas.  (Upp till 30 don kan anslutas på en TouchDim area om signalen förstärks via transformator enl figur nedan.) 
        
 Brytare med glödlampa får inte användas. Den totala kabellängden mellan trycknappar och DALI-don får inte vara längre än 25m. För en kabellängd över 25m så behövs 
kompensation av kablarnas kapacitans genom att ansluta en transformator med följande egenskaper: primärsida 230V / sekundär sida 12V, transformatorn behöver klara: 
25mW per anslutet DALI-don.
 

 
 

Föslag A: Transformator nära styrdon

 
 

Föslag B: Transformator nära trycknapp (ex. låda i undertak).

 
 

TouchDim operation
 
* Tänd/släck av armatur: kort tryck (< 0,5s)
* Dimning: långt tryck (> 0,5s), dimningens riktning ändras vid varje tryck. 
* Lagring av ljusnivå: dubbelklicka (tryck 2ggr inom 0,4s) när armaturen är tänd. ändra till mode 2 (se operating modes).
* Borttagning av ljusnivå: dubbelklicka när armatur är släckt. 
 
 
 Operation modes med TouchDim   
 
Osram QTi DALI....DIM har två olika operations modes for TouchDIM. De skiljer sig i hur de beter sig när armaturen tänds.    
 
Mode 1: Ljusnivå värdet när armaturen tänds är alltid samma som dim-värdet var innan armaturen släcktes.
Mode 2 (fabriksvärde): Ljusnivå värdet när armaturen tänds är det värde som har lagrats genom dubbel klickning.
           
Byta mellan mode 1 och 2
Mode 1 är aktiverat genom att dubbelklicka när armaturen är släckt.
Mode 2 aktiveras genom att dubbelklicka när armaturen är tänd.

Synkronisation av TouchDim   
 
Om där är ett stort antal av DALI-don med TouchDIM i ett system så finns det möjlighet att drivdonen inte är synkrona med 
varandra gällande ljusnivå.
 
Synkronisation kan dock uppnås genom att: 
 
1.         Långt tryck på trycknapp (> 0,5s)                   ger att:             alla armaturer tänds                
2          Kort tryck på tryckknapp (< 0,5s)                    ger att:             alla armaturer släcks 
3.         Långt tryck på tryckknapp (> 0,5s)                 ger att:             alla armaturer tänds på minimum dimnivå och går uppåt
4.         Dubbelklicka (2ggr inom 0,4 s)                       ger att:             värdet sparas    
 
Notera:
TouchDim är utformat för manuell kontroll; det är inte lämpligt för att anslutas till ett automatiskt system.

 

Förslag A: Transformator nära styrdon
Option A: Transformer located close to ECG

Förslag B: Transformator nära trycknapp (ex. låda i undertak)
Option B: Transformer located close to the push button (e.g inside
a recessed flush-device box)

TouchDim operation
* Tänd/släck av armatur: kort tryck (<0,5 s).
* Dimning: långt tryck (>0,5 s), dimningens riktning ändras vid varje tryck.
* Lagring av ljusnivå: dubbelklicka (tryck 2 ggr inom 0,4 s) när armaturen är tänd. Ändra till mode 2 (se operating modes).
* Borttagning av ljusnivå: dubbelklicka när armatur är släckt.

TouchDim operation
* Switching the luminaire on/off: (<0.5 s).
* Dimming: long press (>0.5 s), the dimming direction is changed with each press.
* Store reference value: double-click (press twice within 0.4 s) while lamp is on.
* Delete reference value: double-click while lamp status is “off”.



OSRAM

Operation modes med TouchDim
Osram QTi DALI....DIM har två olika driftslägen for TouchDIM. De skiljer sig i hur de beter sig när armaturen tänds.

Läge 1: Ljusnivåvärdet när armaturen tänds är alltid samma som dim-värdet var innan armaturen släcktes.
Läge 2 (fabriksvärde): Ljusnivåvärdet när armaturen tänds är det värde som har lagrats genom dubbelklickning.

Byta mellan läge 1 och 2
Läge 1 är aktiverat genom att dubbelklicka när armaturen är släckt.
Läge 2 aktiveras genom att dubbelklicka när armaturen är tänd.

Operation modes with TouchDim
Osram QTi DALI....DIM offer two operating modes for TouchDIM. They differ in terms of their switch-on behaviour.

Mode 1: The switch-on value is always the last dimmer value before the lighting was switched off.
Mode 2 (default mode): The switch-on value is the value stored by double clicking.

Switching between mode 1 och 2
Mode 1 is activated by double-clicking while the lamp is switched off.
Mode 2 is activated by double-clicking while the lamp is switched on.
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Synkronisation av TouchDim
Om där är ett stort antal av DALI-don med TouchDIM i ett system finns det möjlighet att drivdonen inte är synkrona med
varandra gällande ljusnivå.

Synkronisation kan dock uppnås genom att:
1. Långt tryck på trycknapp (>0,5 s) ger att: alla armaturer tänds.
2 Kort tryck på tryckknapp (<0,5 s) ger att: alla armaturer släcks.
3. Långt tryck på tryckknapp (>0,5 s) ger att: alla armaturer tänds på minimum dimnivå och går uppåt.
4. Dubbelklicka (2 ggr inom 0,4 s) ger att: värdet sparas.

Notera: TouchDim är utformat för manuell kontroll; det är inte lämpligt för att anslutas till ett automatiskt system.

Synchronisation of TouchDim
If a large number of DALI ECG with TouchDim is operated in a system there is a chance that an ECG will operate out of synchronism
with the others (= different dimming level setting or different switching state).

Synchronisation can be achieved by:
1. Long press on switch (>0.5 s) gives that: all the luminaires are switched on.
2 Short press on switch (<0.5 s) gives that: all the luminaires are switched off.
3. Long press on switch (>0.5 s) gives that: all the luminaires are switched on at minimum dimmer setting and fade up.
4. Double click (2 times within 0.4 s) gives that store value.

Note: TouchDim is designed for manual control; it is not suitable for a connection to an automation.


