
TILLBEHÖR CASAMBI

TRYCKKNAPP (MPRESS) PURE WHITE är en batterilös och energiutvinnande blåtandsbrytare med enkel eller dubbel tryckknapp (båda 
följer med i förpackningen) som kan kopplas till önskade armaturer med Casambi. Antingen individuellt eller grupp. Tryckknappen klarar 100 000 
tryck och har en räckvidd på upp till 15 m i ideala förhållanden. Det behövs ingen kraftförsörjning eller kablage för att skicka styrsignaler till valda 
armaturer. Montering kan göras på tre sätt; i apparatdosa, skruva upp den eller med medföljande dubbelhäftande ark. 

Pure White är anpassad för Elko RS, Elko Plus, Jung, Merten pch Berker ramsystem

Artikelnummer: 26480633

TRYCKKNAPP (MPRESS) SIGNAL WHITE är en batterilös och energiutvinnande blåtandsbrytare med enkel eller dubbel tryckknapp 
(båda följer med i förpackningen) som kan kopplas till önskade armaturer med Casambi. Antingen individuellt eller grupp. Tryckknappen klarar 
100 000 tryck och har en räckvidd på upp till 15 m i ideala förhållanden. Det behövs ingen kraftförsörjning eller kablage för att skicka styrsignaler 
till valda armaturer. Montering kan göras på tre sätt; i apparatdosa, skruva upp den eller med medföljande dubbelhäftande ark. 

Signal White är anpassad för Schneider Exxact ramsystem

Artikelnummer: 26480634

Ecolux har ett stort utbud av armaturer med integrerad Casambi för att kunna styras trådlöst via app. 
Förutom armaturerna kan det vara önskvärt att även kunna integrera och styra andra enheter. Vi 
har tagit fram ett sortiment med tillbehör för att du ska kunna skapa ett komplett styrsystem för både stora 
och små projekt.
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1-4POLIG SÄNDARE (SC-TI-CAS) är en ingångsmodul för upp till fyra potentialfria knappar. Sändaren funkar bakom alla återfjädrande 
tryckknappar vilket möjliggör ett stort utbud på brytare gällande design. Enheten känns automatiskt igen av Casambi-appen och integreras 
snabbt i det befintliga nätverk genom en enkelt knapptryckning. Varje knapp kan ställas in individuellt via appen. Välj mellan scener, animationer, 
ljusreglera en enskild armatur eller en hel grupp. Sändaren levereras med nätspänning och kan installeras i ett infälld uttag. Om en tryckknapp är 
installerad i den infällda dosan, rekommenderas en djup infälld dosa. 

Artikelnummer: 26480640

PIR-SENSOR (CBU-CESR) är en utanpåliggande närvarosensor (PIR) för Casambisystemet. Sensorn behöver endast drivning på 230V och 
kommunicerar sedan trådlöst med Casambi. Den kan då användas för att tända och släcka armaturer efter närvaro men kan också användas för 
att starta scener, animationer, etc. Sensorn har en integrerad ljussensor som låter dig anpassa belysningen efter befintligt ljus i lokalen.  
Denna ytmonterade sensor kan monteras direkt i solida tak eller i en rad olika monteringsboxar och är konfigurerbar för alla rumstyper.
Finns även i en infälld version och heter då CBU-CEFL

Artikelnummer: 26480635
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PIR-SENSOR (CBU-CEFL) är en infälld närvarosensor (PIR) för Casambisystemet. Sensorn behöver endast drivning på 230V och 
kommunicerar sedan trådlöst med Casambi. Den kan då användas för att tända och släcka armaturer efter närvaro men kan ock-
så användas för att starta scener, animationer, etc. Sensorn har en integrerad ljussensor som låter dig anpassa belysningen efter 
befintligt ljus i lokalen. Denna infällda sensor monteras i ett 73-75mm hål och kräver 78mm monteringsdjup.
Finns även i en utanpåliggande version och heter då CBU-CESR.

Artikelnummer: 26480636
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RELÄMODUL 13A (R3000WCM) AV/PÅ (VÄXLANDE) är utrustat med två tryckknappsingångar och används för att slå av och på 
olika lasttyper upp till en brytförmåga av 13A. Reläet aktiveras/inaktiveras vid knapptryck. Användningsområdet för ett relä är stort då det kan 
användas till många olika lasttyper eller laster med hög effekt, som en traditionell fasdimmer inte klarar av. Reläet kan exempelvis styra allt från 
industriarmaturer till uttag eller elmotorer. Med två tryckknappsingångar är det möjligt att använda en kronbrytare där ena knappen styr reläet 
och den andra knappen styr en scen i Casambi. Reläet passar i svensk apparatdosa.

Artikelnummer: 26480638

RELÄMODUL 13A (R3000WCM) AV/PÅ (MOMENTANT) är utrustat med två tryckknappsingångar och används för att slå av och på 
olika lasttyper upp till en brytförmåga av 13A. Reläet är aktivt så länge som knappen hålls intryckt. Användningsområdet för ett relä är stort då 
det kan användas till många olika lasttyper eller laster med hög effekt, som en traditionell fasdimmer inte klarar av. Reläet kan exempelvis styra 
allt från industriarmaturer till uttag eller elmotorer. Med två tryckknappsingångar är det möjligt att använda en kronbrytare där ena knappen styr 
reläet och den andra knappen styr en scen i Casambi. Reläet passar i svensk apparatdosa.

Artikelnummer: 26480639

PIR-SENSOR DALI (CBU-PIRDALI-W) är en infälld närvarosensor (PIR) för Casambisystemet. Sensorn behöver endast drivning på 230V och 
kommunicerar sedan trådlöst med Casambi. Den kan då användas för att tända och släcka armaturer efter närvaro men kan också användas för 
att starta scener, animationer, etc. Denna sensor har en integrerad ljussensor som låter dig anpassa belysningen efter befintligt ljus i lokalen.  
Utöver sensorfunktionerna har denna sensor även en DALI utgång som möjliggör att man kan lägga till vanliga DALI armaturer (upp till 10st) till 
Casambinätverket direkt. Dessa styrs då som en enhet. Detta kan då vara en kostnadseffektiv lösning där man behöver sensor och vill styra befint-
liga eller nya DALI armaturer tillsammans. Denna sensor är utrustad med en reläutgång (10A) som kan driva vanliga 230V uttag eller ljuskällor. 

Artikelnummer: 26480642
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BATTERIBACKUP KLOCKA (BTWCM) 19H är en clock-backup som innehåller B12WCM, snabbkontakt och batteri med en batteritid på 
19 timmar. Den hjälper dig att synkronisera ditt astrour eller tidsfunktoner vid spänningsbortfall. Paketet BTWCM är av typen plug-in modell och 
kan installeras där befintligt spänningsuttag finns.

Artikelnummer: 26480637
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Box 73 265 21 Åstorp
Tel: 010-130 11 00

E-post: info@ecolux.se
www.ecolux.se


