
MONTAGEHANDLEIDING CCT-CW

De Integratech CCT-CW set is geschikt voor het draadloos bedienen van bi-color ledstrips met een voedingsspanning tussen 12 en 36VDC.

Bedieningsmogelijkheden :
in- en uitschakelen, dimmen

aanpassen van de kleurtemperatuur

opslaan van drie favoriete dimniveau’s

apart of tegelijk bedienen tot 4 zones (per bijkomende zone steeds extra ontvanger SR-1009 nodig)

De Integratech CCT-CW set wordt geleverd met volgende onderdelen:
1 handzender type SR-2819S-CCT inclusief een handige magnetische wandhouder

1 ontvanger type SR-1009PD
De handzender werkt op 3 batterijen type AAA, IES code LR03. (batterijen worden niet meegeleverd)
Uitbreidbaar met maximum 8 handzenders per ontvanger. Onbeperkt aantal ontvangers per handzender.

TOEPASSING:

INHOUD SET:

AANSLUITSCHEMA:

OP INTEGRATECH LICHTSTURINGEN GELDT EEN GARANTIE VAN 2 JAAR
INDIEN DEZE GEPLAATS ZIJN CONFORM DE INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN!

Belangrijk: Aub lees deze handleiding aandachtig voor de installatie en bewaar de handleiding voor toekomstige aanpassingen.
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De handzender/ontvanger werken op een draadloos radiosignaal RF 434MHz/868MHz. Max. afstand tussen zender/ontvanger 25 à 30m.

Materialen die de ontvangst reduceren :
Houten wanden en gyproc muren : 10 tot 30% reductie
Stenen muren : 30 tot 50% reductie
Betonnen muren : 50 tot 70% reductie
Stalen constructies : 70 tot 90% reductie

230VAC
VOEDING

24VDC

De ontvanger SR-1009PD bevat 4 kanalen van 5A. Het maximum aanstuurbaar vermogen ledstrips op 24VDC is 480W. In CCT-CW modus worden per bi-color 
ledstrip steeds 2 kanalen gebruikt, één kanaal voor de warm witte leds en één kanaal voor de koud witte leds, nml kanaal R/G en B/W. U kan dus tot 2 lijnen 
ledstrips aansluiten, of beide kanalen mogen parallel verbonden worden zoals op onderstaand schema.

Bij grotere vermogens kan u meerdere SR-1009PD ontvangers combineren in een master/slave opstelling: gebruik hiervoor de D1+/D1- en D2+/D2- klemmen zoals
op onderstaand schema. Plaats de dipswitch van de slave controller op ‘repeater’ zoals aangegeven op de controller.
Bij aanpassen van de dipswitch steeds de spanning uitschakelen! Maximum 10 tot 15 repeaters per master

In industriële omgevingen raden wij aan om een afgeschermde kabel (bv liycy)te gebruiken. Sluit de afscherming van de kabel aan op de GND klem.

maximum 240W
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Dipswitch
master/slave

Gebruik minimum 10 à 20% marge bij de keuze van de ledvoeding. De led controller verbruikt tot 10% van het totaal vermogen tijden het dimmen!
Voorbeeld: totaal vermogen ledstrips = 144W, voeding 24VDC minimum 160W = HLG-240-24 kiezen. Voeding type PLC is niet geschikt voor dimming!

Gebruik geen te zware voeding (bv geen HLG-240 voor 100W ledstrips), de ledvoeding moet minimum voor 50% belast worden!
Gebruik een geschikte kabelsectie tussen voeding en ledstrip. Raadpleeg onze ledstrip handleiding op www.integratech.be/nl/downloads of scan de QR code.

AFSTAND TUSSEN HANDZENDER EN ONTVANGER:

KEUZE VAN DE VOEDING EN KABELSECTIE:

master/slave
koppeling

maximum 240W

maximum 480W

BI-COLOR ledstrips

BI-COLOR ledstrips

BI-COLOR ledstrips

receiver = master
deze controller koppelen

met de zender

repeater = slave
deze controller moet

niet ingesteld worden = volgt 
automatisch de master



MONTAGEHANDLEIDING DIM-CW
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INSTEL PROCEDURE:

Na de installatie moet de zender en master-ontvanger op elkaar ingesteld worden:

Plaats 3 AAA batterijen in de 
handzender en schakel de handzender 
in, een rode led licht op

Schakel de voedingsspanning in,
de ledstrips lichten op.

Druk kort op de ‘learning key’ van de ontvanger
(niet blijven drukken !)

Druk kort op de gewenste zone toets

Wrijf over het CCT wiel tot de ledstrip 
reageert, de ontvanger is nu ingesteld op 
zone 1 = standaard indien maar 1 zone 
gebruikt wordt.

Herhaal dezelfde procedure vanaf stap 3 indien er meerdere 
ontvangers of zones gebruikt worden. Indien er meerdere 
zones gebruikt worden, druk dan in stap 4 op de volgende 
zone toets bv. 2 enz.

WERKING HANDZENDER:

dim toets

CCT wiel

zone toetsen

lichtniveau op 25%

lichtniveau op 75%

geheugentoetsen

lichtniveau op 50%

aan/uit toets

Lichtniveau op 100%

Led indicator:
Indien de handzender ingeschakeld is, dan is de rode led actief

CCT wiel:
Wrijf over het CCT wiel om de kleurtemperatuur te wijzigen

Dim toets:
Blijven drukken om op of neer te dimmen

Zone toetsen:
Selecteer een zone en druk dan op het CCT wiel/dim toets om de gewenste zone te 
bedienen, lang blijven drukken op een zone toets = zone in- of uit te schakelen.

Geheugentoetsen:
Per zone kan u 3 favoriete dimstanden opslaan. Blijf drukken op de gewenste 
geheugentoets tot de ledstrip even knippert. De dimstand is nu opgeslagen.

led indicator

PROBLEMEN & OPLOSSINGEN:

Bij inschakelen van de spanning werkt de ledstrip niet:
Controleer of er 24VDC aanwezig is op de ingang (input) van de ontvanger SR-1009. De massa geleider (zwart) moet verbonden zijn met de – klem, de positieve 
geleider (rood) met de + klem. Indien alle aansluitingen correct zijn, en de ledstrips lichten niet op, voer dan een reset uit op de ontvanger.
RESET procedure ontvanger:
Met ingeschakelde spanning: hou de ‘learning key’ toets langer dan 5 seconden ingedrukt. Indien de ledstrip knippert en oplicht dan is de ontvanger gereset.

De ledstrips reageren niet als ik de handzender bedien:
Voer eerst een reset procedure uit, zie hierboven, en voer dan opnieuw de instel procedure uit. Controleer of de handzender ingeschakeld is tijdens de instel 
procedure (rode led actief). Controleer de status van de batterijen. Controleer of de afstand tussen handzender en ontvanger niet te groot is, zie stap 5.

De ledstrips knipperen bij dimmen:
Controleer of de voeding niet te veel vermogen heeft. De voeding moet minimum voor 50% belast worden, anders kan een knippereffect optreden tijdens het 
dimmen. Gebruik bv geen 240W voeding voor 100W ledstrips. Gebruik geen voedingen van het type PLC, ledstrips gaan dan mogelijk knipperen bij dimmen.

Indien de ledstrips gedimd worden dan worden ze uitgeschakeld na enkele minuten:
De gekozen voeding heeft onvoldoende vermogen. De ontvanger verbruikt tijdens het dimmen tot 10% van het totaal vermogen. Plaats een voeding met hoger 
vermogen of splits het geheel op in meerdere ontvangers en voedingen.

indicatieled


