
MONTAGEHANDLEIDING DALI SR-2303

De Integratech DALI controller SR-2303 is geschikt voor de aansturing van mono-color, bi-color, RGB en RGB+W ledstrips via een DALI master.
De DALI controller kan in de gewenste modus mono-color, bi-color, RGB of RGB+W ingesteld worden.

Compatibel met alle DALI systemen op de markt

automatische adressering via master of manuele adresinstelling

display met indicatie van DALI adres

4 apart aanstuurbare uitgangen

1 DALI controller SR-2303P

TOEPASSING:

INHOUD VERPAKKING:

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.

INTEGRATECH BVBA | GROENSTRAAT 48 | BE3270 SCHERPENHEUVEL | +32 16 79 50 51 | www.integratech.be | info@integratech.be

Voorbeeldschema SR-2303 mono-color:

DALI controller SR-2303 bevat 4 kanalen van 5A. Het maximum aanstuurbaar vermogen op 24VDC is :
480W voor mono-color, bi-color of RGB+W ledstrips

360W voor RGB ledstrips

Bij grotere vermogens kan u dit uitbreiden door gebruik te maken van een power repeater type SR-3002. De power repeater fungeert dan als slave voor de DALI 
controller. Power repeater SR-3002 heeft een vermogen van 8A per kanaal. Hierop kan u tot 560W ledstrips aansluiten op 24VDC.

Voorbeeldschema SR-2303 RGB+W

Manueel instellen DALI adres
Indien de automatische adressering via de DALI master niet gebruikt wordt, dan kan het DALI adres manueel ingesteld worden :
1. Druk lang op toets 1 of 2 tot het getoond adres in de display begint te knipperen.
2. Druk nu kort op toets 1 of 2 om het gewenste DALI adres in te stellen.
3. Indien het gewenste adres gekozen is, blijf dan opnieuw lang drukken op toets 1 of 2 om te bevestigen. Het gekozen DALI adres stopt nu met knipperen.

Mode instellen:
1. Druk tegelijk op toets 1 en 2 en blijf drukken.
2. Selecteer met toets 1 de gewenste modus:
1A = mono-color / 2A = bi-color / 3A = RGB / 4A = RGB+W
3. Indien de gewenste modus gekozen is, druk dan opnieuw tegelijk op toetsen 1 en 2 om te bevestigen en af te sluiten.

Voorbeeld adressering en modus:
Indien bv DALI adres 22 ingesteld, word:
In mode 1A (mono-color) zijn alle 4 kanalen automatisch ingesteld op adres 22
In mode 2A (bi-color) is kanaal 1 en kanaal 3 ingesteld op adres 22, kanaal 2 en kanaal 4 worden automatisch ingesteld op adres 23.
In mode 3A (RGB) is kanaal 1 adres 22, kanaal 2 wordt adres 23 en kanaal 3 wordt adres 24
In mode 4A (RGB+W) is kanaal 1 adres 22, kanaal2 wordt adres 23, kanaal 3 wordt adres 24 en kanaal 4 wordt adres 25


