DRUKKNOP
DS03LX

DS03LXD

OVERZICHT (NL)
DRUKKNOP INTERFACE
Voor het aansluiten van uw drukknop schakelaars.
Vrij te kiezen merk of model. Ook terugmelding
LED's kunnen hier op aangesloten worden

DRUKKNOP INTERFACE DIN
Voor het aansluiten van uw drukknop schakelaars.
DIN rail montage. Geen terugmelding LED's
mogelijk.

ALGEMEEN
DS01P

BUS TERMINATIE
Eénmaal nodig per installatie, voor een correcte
werking van de Luxom BUS. Indien reeds DS65L
en/of DS41L aanwezig is, is DS01P module niet
nodig.

DS65L

IP interface
Hiermee verbindt u uw Luxom installatie met uw
router. Zo kan u de installatie configureren en
visualiseren met iPAD, iPHONE, windows of
Android tablet of toestel.

DS32L

RS232 interface
Voor het aansluiten van RS232 toestellen op de
Luxom BUS.

CONTROLLERS
DS04L

Relais module
Voor het aansluiten van 4 verlichting circuits en 5
schakelaars. Alles vrij te configureren. Wordt
vooral gebruikt in hotelkamers (1 module per
kamer).

DS08L
Voor het aansluiten van 8 verlichting circuits,
uitbreidbaar met 4 door middel van een add-on
module.

DS10C-CL

Motor + relais controller
Voor het aansturen van 6 motoren of 12
verlichting circuits of gecombineerd. Steeds door
middel van de gepaste add-on modules. 5
ingangen voor schakelaars en 10 klokfuncties zijn
aanwezig op de module.

DS20C

Dimmer + relais controller 0-10V
Voor het aansturen van 12 dimmers 0-10V of 12
verlichting circuits of gecombineerd. Steeds door
middel van de gepaste dimmers of add-on
modules. 5 ingangen voor schakelaars en 2
analoge ingangen (lichtmetingen) zijn aanwezig
op de module.

DS20CD

Dimmer controller DMX
Voor het aansturen van 12 dimmers DMX of 12
verlichting circuits of gecombineerd. Steeds door
middel van de gepaste dimmers of add-on
modules. 5 ingangen voor schakelaars en 2
analoge ingangen (lichtmetingen) zijn aanwezig
op de module.

ADD-ON
DS02A

Relais 2 kanaals
voor het lokaal schakelen van 2 lichtpunten, laag
vermogen (bvb LED)

DS04A

Relais 4 kanaals
voor het schakelen van 4 lichtpunten. Aan te
sluiten op controller modules.

DS18A

Relais 8 kanaals
voor het schakelen van 2x4 lichtpunten. Aan te
sluiten op controller modules.

DS24A

Relais 4 kanaals
voor het schakelen van 4 lichtpunten dubbelpolig.
Aan te sluiten op controller modules.

DS30A

DC motoren
Voor het aansluiten tot 6 DC motoren (bvb
gordijnen).

DS34A

AC motoren
Voor het aansluiten tot 6 AC motoren (bvb
rolluiken). Met hardware beveiliging tegen
gelijktijdig schakelen op en neer relais.

DS44A

Fluo interface
Omzetter van 0-10V spanning sturing naar 1-10V
stroomsturing. Voor het aansturen van FLUO
armaturen. Met 4 relais voor uitschakelen
belasting bij lage stuurspanning (in te stellen).

DIMMING
DS704A
4 kanaals dimmer 0-10V. Geschikt voor lampen,
motoren en LED verlichting.

DS707A
1 kanaals LED dimmer, sturing 0-10V. Met
ingebouwde voedings transfo.

DS806A
LED RGB dimmer (3 kanalen) met DMX sturing.

DS808A
4 kanaals dimmer DMX. Geschikt voor verlichting.

VOEDINGEN
DS24P
Systeem voeding 24V / 1A

DS60P
Systeem voeding 24V / 2,5A

DS96P
Systeem voeding 24V / 4A

BEWEGING
LU0400
Bewegingsdetector 24V met interne LED
verlichting. Aan te sluiten op een module ingang
(DS03LX, …)

LU0401
Montagering voor LU0400 in plafond

LICHTDETECTOR
LU0205
Lichtdetector 0-10V voor buiten montage.

VERWARMING
DS30L
Thermostaat inbouw. LU3000 sensor inbegrepen.

LU3000
LU3000 temperatuur sensor

DS30LL
Thermostaat met LCD scherm en functietoetsen.
Temp sensor inbegrepen.

GUI interface
LHC
LUXOM HOME CENTER - plug&play module voor
het aansturen van een Luxom installatie.
Automatische herkenning van de modules. Voor
OS (iPOD, iPAD, iPHONE), Android, Windows, … In
combinatie met DS65L IP module.

