
Smartbox™

Smartboxen är en ny produkt som kombinerar drivare, sensorer och smarta trådlösa styrningar
ti l l en enda enhet. Med denna lösning kan man enkelt instal lera sensorer el ler trådlös styrning
ti l l nya eller befintl iga armaturer, både för infäl lt el ler utanpåliggande montage. Använd den
lös som ett ti l lbehör (exklusive drivare) som kan styra flera befintl iga armaturer el ler
ti l lsammans med våra utvalda infäl lda armaturer, då är även drivaren integrerad.

• Enkel instal lation
• Stort utbud på tekniska möjl igheter
• För infäl lt el ler utanpåliggande montage
• Slavutgång från sensor
• Överkopplingsbar
• Finns även för infäl lda armaturer, se separata produktblad

Sensor
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* Används för att enkelt lägga till vanliga trådbundna
DALI-armaturer i det appstyrda Casambi-nätverket. Detta
fungerar för både gamla och nya anläggningar, enda
kravet är DALI. Upp till 10 st armaturer/Smartbox kan
kopplas in och dessa styrs som en enhet.
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Artikelnr Beskrivning

26490001

26490002

26490003

Smartbox NS4m

Smartbox NS4s

Smartbox Casambi*

Smartbox - inklusive drivare

Astro 1 50 Astro 200 Tetto I I I Bel lo I I

Smartboxen til l de infäl lda armaturerna är med både sensor + drivare. Boxen är utrustad med snabbkoppling ti l l
armatur för enkel och snabb instal lation. Armaturerna nedan finns med detta ti l lval. Se separata produktblad för
information om artikelnummer. Finns på www.ecolux.se på specifik produktsida.
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Smartbox - exklusive drivare

NS2 = Närvarostyring (MV)
NS4m = Närvarostyrning (MV) trådlös/radio, master
NS4s = Närvarostyrning (MV) trådlös/radio, slav
Casambi = Trådlös styrning
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TEKNISK SPECIFIKATION

Produktbeskrivning
Box av obehandlad stålplåt och lock av vit akryl
(PMMA).

Materialspecifikation
Stålplåt 75%
Akryl (PMMA) 20%
Termoplastisk gummi (TPE) 0,6%
Järn (Fe) 0,6%
Polykarbonat (PC) 2,4%
Polyoximetylen (POM) 0,9%
Polypropen (PP) 0,1 5%
Int. Ledning 0,75%

Anslutning
Dubbla införingshål för vidarekoppling. Smartbox NS2
och NS4 har slavutgång kopplad ti l l pl int DA/+/3.
NS4 versioner har utöver detta även möjl ighet ti l l
överkoppling av 3-fas via en 5+2-polig plint.

Godkännande
IP20

Ecolux förbehåller sig rätten att göra
konstruktionsändringar utan föregående
information.

Smartbox NS2 Smartbox NS4m Smartbox NS4s Smartbox Casambi

Mer information om
närvarostyrning se
'Närvarostyrningsguide' som finns
under fl iken "Teknik/Ladda ner"
på www.ecolux.se

Smartbox NS2 Smartbox NS4m Smartbox NS4s

Smartbox - inklusive drivare

Smartbox - exklusive drivare

Smartboxen finns med Casambi,
för att kunna styra armaturer
trådlöst via app.

Mer information om Casambi och
dess ti l lbehör finns på
www.ecolux.se.




