
COMANDO DALI DT8

Ficha Técnica
Comando Touch control Temp. Cor Parede DALI DT8

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/óp�cos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

Alimentação

Sinal de saída DALI

200mA

86 x 86 x 29.1mm

12-24Vdc

Humidade rela!va 8% a 80%

Temperatura
em funcionamento 0ºC / 40ºC

Consumo

Dimensões do 
Comando

2110752.CCTREFERÊNCIA

• Sensível ao toque.

• Interface de vidro (branco e preto).

• Em conformidade com o protocolo padrão DALI IEC 

62386-102, IEC 62386-207, IEC 62386-209 e em 

conformidade com DALI produtos de outra incorporação 

internacional.

• A!ve para controlar 4 grupos DALI e 2 cenas DALI.

• A!ve para definir o número do grupo DALI inicial (0-15) e 

a cena número (0-15) por interruptores rota!vos na parte 

traseira.

• Suporta disposi!vos DT8

• Ajuste de temperatura de cor de acordo com DALI

especificações do !po de disposi!vo 8, !po de cor Tc.

• Cada disposi!vo DT8 é controlado por meio de um único 

endereço DALI

Medidas:



Funcionamento:
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Controle deslizante de cor e brilho CCT

Botão ligar / desligar

Clique para alternar entre o controle 

deslizante de cor CCT e o controle 

deslizante de brilho

Botão Cena, pressione e segure para 

salvar uma cena, clique

para relembrar, a cena salva cobrirá 

aquela predefinida

Número do grupo, clique para 

selecionar, pressione e segure para 

ligar / desligar

Botão giratório para atribuição de 

cena (total de 16 cenas)

Botão giratório para atribuição de 

grupos (total de 16 grupos)

Entrada de energia DC

Saída de sinal DALI



Esquema de ligação:

Instalação:
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1. Defina o número do grupo inicial por meio da chave rota"va na parte traseira: (0-15 selecionável)

• Este controlador de painel de toque DALI permite que comandos de escurecimento e comandos DT8 sejam enviados a 4 

grupos de disposi"vos no circuito DALI. Uma chave rota"va na parte traseira é usada para selecionar os grupos que você 

gostaria de controlar e definir o número do grupo inicial, e um total de 16 grupos (0-15) podem ser selecionados.

• Quando a seta da chave rota"va está em 0, Z1 controla todos os 16 grupos de disposi"vos por meio de transmissão, Z2 

controla o Grupo 0, Z3 controla o grupo 1 e Z4 controla o Grupo 2.

• Quando a posição da seta da chave rota"va está em X, exceto 0 (1-15), Z1 controla o Grupo X-1 de disposi"vos, Z2 

controla o Grupo X, Z3 controla o Grupo X + 1 e Z4 controla o Grupo X + 2.

Consulte a tabela de configuração de grupo detalhada da seguinte forma:

2. Defina o número da cena inicial por meio do botão giratório na parte traseira: (0-15 selecionável)

• Este controlador de painel de toque DALI permite que comandos de seleção de cenas para até 2 cenas sejam enviados para 

o circuito DALI. Uma chave rota"va na parte de trás é usada para selecionar as cenas que você gostaria de controlar e definir 

o número da cena inicial, e um total de 16 cenas (0-15) podem ser selecionadas.

• Quando a posição da seta da chave rota"va está em X (0-15), o botão Cena S1 controla a Cena X e S2 controla a Cena X + 1.

Consulte a tabela de configuração de cena detalhada da seguinte forma:

Funcionamento:


