


iDim Orbit
Een unieke en complete oplossing voor lichtregeling in één sensor

De iDim Orbit is een eenvoudige, slimme oplossing om de verlichting aan te 
sturen in een ruimte. De sensor zorgt voor energiebesparing en flexibiliteit 
in aansturing en is ontworpen om eenvoudig en snel geïnstalleerd te kunnen 
worden.

De nieuwste technologie zorgt ervoor dat de sensor intelligente en uitgebreide 
functionaliteiten te bieden heeft. De iDim Orbit beschikt over 2 DALI-broadcast 
uitgangen, bewegingssensoren, een lichtsensor voor daglichtregeling en een 
interne tijdklok voor kalenderfunctionaliteiten. 

De sensor is leverbaar in verschillende types. De OB-1101 beschikt over 1 
bewegingssensor en heeft een detectiebereik van 7 meter. De OB-1501 beschikt 
over 5 bewegingssensoren en heeft een detectiebereik van 15 meter. Daarnaast is 
de iDim Orbit leverbaar met een 230V (16 A) relais of een potentiaalvrij contact.

De sensor kan via Bluetooth verbonden worden met de iDim Orbit app (voorlopig 
alleen iOS). Daardoor kan de sensor eenvoudig geconfigureerd en aangepast 
worden aan de wensen van de gebruiker. De app beschikt over een bibliotheek 
met kant-en-klare profielen, specifiek voor een bepaalde toepassing. Daarnaast 
kunnen alle instellingen individueel aangepast worden. 

connecting light to your space

OB-1101 - 1 bewegingssensor OB-1501 - 5 bewegingssensoren

Product voordelen

Energiebesparing
De 1 of 5 individueel instelbare PIR-sensoren zorgen voor optimaal detectie-
bereik in iedere situatie. In combinatie met de lichtsensor voor daglichtregeling 
is op het juiste moment de juiste hoeveelheid licht aanwezig. De Orbit beschikt 
over een DALI Power Save Mode waardoor de standby-functie van de armaturen 
uitgeschakeld kan worden, wat zorgt voor extra energiebesparing.

Eenvoudige installatie & configuratie
De iDim Orbit is een all-in-one sensor, alle benodigdheden voor de lichtregeling 
zijn ingebouwd in de sensor. De sensor kan door middel van WAGO-stekkers snel 
geïnstalleerd worden. Na installatie kan de sensor eenvoudig, door middel van 
Bluetooth en de iDim Orbit app, geconfigureerd worden.

Flexibiliteit in aansturing
De 2 DALI-uitgangen maken het mogelijk om verschillende groepen verlichting 
apart van elkaar te schakelen. Vervolgens kan er een keuze gemaakt worden 
of de verlichting automatisch geschakeld moet worden door de bewegings- 
en daglichtsensor(en) en de ingebouwde tijdklok of door het toepassen van 
handmatige bediening. 



Functionaliteiten
Licht- en bewegingssensoren
Eenvoudige functionaliteiten zoals daglicht- en 
bewegingsdetectie zijn standaard aanwezig en 
werken out-of-box. Om het detectiebereik van de 
bewegingssensoren te verkleinen kunnen de sensoren 
in de app per sensor aan- of uitgezet worden. 
Om te voorkomen dat de bewegingssensoren de 
verlichting uitschakelen als dit niet nodig is, kan er 
een uitlooptijd ingesteld worden. Het is ook mogelijk 
om standaard lichtwaarde van de lichtsensor 
handmatig in te stellen.

2 x DALI-broadcast uitgangen
De iDim Orbit levert per DALI-uitgang voor 20 
armaturen voeding. De sensor kan dus in totaal 40 
armaturen aansturen. De DALI-uitgangen kunnen 
ook handmatig bediend worden door middel van een 
enkel- of tweepolige schakelaar. Dit kan in de app 
per kanaal ingesteld worden. Voor het schakelen van 
DALI-uitgang 2 kan er in de app de volgende keuze 
gemaakt worden: alleen handmatig, handmatig/PIR/
timer en ‘mimic uitgang 1 (de verlichting wordt met 
een off-set meegeschakeld met uitgang 1)’.

Potentiaalvrij contact of relaiscontact
Afhankelijk per type wordt de sensor uitgevoerd 
met een potentiaalvrij contact of een relaiscontact. 
Hierdoor kan er een puls gegeven worden aan de 
regeltechniek of kan er schakelbare verlichting 
toegepast worden. Voor het schakelen van dit contact 
kan er in de app de volgende keuze gemaakt worden: 
alleen handmatig, handmatig/PIR/timer, DALI Power 
Save Mode, tijdklok.

Profielen
In de iDim Orbit app kunnen 2 profielen gemaakt 
worden. De sensor staat automatisch op profiel 1. Per 
profiel kan het volgende ingesteld worden:
• On-level: percentage waarop de verlichting 
inschakelt als er beweging wordt gedetecteerd
• Occupancy Timeout: na hoeveel minuten de 
verlichting terugdimt als er geen beweging wordt 
gedetecteerd
• Power Save Light Level: hoeveel % de verlichting 
terugdimt als er geen beweging wordt gedetecteerd
• Transition Timeout: na hoeveel minuten de 
verlichting uitschakelt als er geen beweging wordt 
gedetecteerd
• Contstant Light Level Adjust: de minimale 
lichtwaarde (geen lux) voor de daglichtregeling
• Absence Mode: afwezigheidsdetectie, handmatig 
inschakelen en automatisch uitschakelen
• Constant Light: wel/geen daglichtregeling
• Bright-Out: voorkomt dat de verlichting aangaat als 
de hoeveelheid licht boven de minimale lichtwaarde is

Kalender
De kalenderfunctie maakt het mogelijk om een 
7-daags rooster te maken aan de hand van de 2 
verschillende profielen. Op deze manier is het 
mogelijk om verschillende sturingen voor het 
weekend te maken maar ook voor tijdens en na 
kantooruren.

Standaard profielen
In de iDim Orbit app zijn standaard profielen 
opgenomen voor verschillende toepassingen, 
zoals (open) kantoren en klaslokalen. Ook kunnen 
zelfgemaakte profielen opgeslagen en gekopieerd 
worden naar andere sensoren.

Instellen lichtwaarde Profiel instellingen

Uit-/inschakelen bewegingssensoren Tijdschakelingen kalenderfunctie

Instellingen schakelaar DALI uitgang 2 Standaard- en opgeslagen profielen



Installatie
1. Sluit de voeding aan
N: Neutraal  |      : Aarde  |  2|L: Live in  |  1|L’: Geschakeld

3. Indien nodig: sluit de stekker van de schakelaars aan

4. Monteer de iDim Orbit2. Sluit de benodigde DALI-aansluitingen aan

1. Strip de kabels

4. Vergrendel de behuizing 
van de trekontlasting op de 
connector. Let op ‘TOP’

1. Strip de kabels

1. Strip de kabels

4. Vinger: Druk de klem van de 
trekontlasting naar beneden

2. Trek de behuizing van de 
trekontlasting over de kabel

5. Druk de trekontlasting vast
2. A: Duw de klem met een schroevendraaier naar beneden. 
B: Duw de kabel naar helemaal naar binnen. C: Verwijder de 
schroevendraaier om de klem te sluiten.

2. Duw de kabels in de 
connector. Duw de klem met een 
schroevendraaier naar beneden

5. Schroevendraaier i.p.v. vinger: 
druk aan beide kanten

3. Duw de kabels in de connector. 
Duw de klem met een 
schroevendraaier naar beneden

6. Draai de schroef van de 
trekontlasting vast

3. Vergrendel de bekabelde 
connector met de behuizing van 
de trekontlasting

6. Druk de trekontlasting vast

N: Neutraal  |      : Aarde  |  2|L: Live in  |  1|L’: Geschakeld
Input Enkelpolige schakelaar Tweepolige schakelaar

1 Common Common

2 DALI 1 schakelaar DALI 1 aan/op dimmen

3 DALI 1 schakelaar DALI 1 uit/neer dimmen

4 Relais aan/uit (alleen enkelpolige schak.)

5 DALI 2 schakelaar DALI 2 aan/op dimmen

6 DALI 2 schakelaar DALI 2 uit/neer dimmen

Druk de sensor 
in het plafond

Centreer de 
sensor 
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Voorbeeld aansluitschema

Voorbeelden
OB-1101: Kantoor met vergaderruimte

OB-1503: Klaslokaal



Technische specificaties
OB-1101: 1 bewegingssensor (7 meter detectie) + 230 V (16 A) relais
OB-1103: 1 bewegingssensor (7 meter detectie) + potentiaalvrij contact
OB-1501: 5 bewegingssensoren (15 meter detectie) + 230 V (16 A) relais
OB-1503: 5 bewegingssensoren (15 meter detectie) + potentiaalvrij contact

Belangrijkste eigenschappen

• PIR bewegingsdetectie, 7 of 15 meter bereik
• Lichtsensor voor daglichtregeling
• 2 x DALI broadcast uitgangen
• 230 V (16 A) relais of potentiaalvrij contact
• Aan- afwezigheid modus
• Out-of-box functionaliteit
• Tijdklok
• Eenvoudige configuratie via Bluetooth en mobiele app
• De iDim Orbit wordt inclusief connectoren geleverd

Technische gegevens

Daglichtdetectie

OB-110X: 1 bewegingssensor

OB-150X: 5 bewegingssensoren

Afmetingen (mm) Aansluitingen

Aansluiting:
Kabel:
Voeding:

Max. schakel-
vermogen relais:
Energieverbruik:

DALI voeding:
DALI kabel:

Zaagmaat:
Inbouw diepte:
Gewicht:
IP waarde:
Omgevingstemp.:

4-polige stekker met trekontlasting
0.5 mm2 - 4 mm2 vaste kern | 0.5 mm2 - 2.5 mm2 flexibele kern
100 VAC - 240 VAC (nominaal
85 - 264 VAC (absoluut)
50 Hz - 60 Hz

16 A Type C MCB
Nominaal: 0.9W
Maximaal: 2.5 W
2x40 mA DALI voeding (2x2-polige stekker met trekontlasting)
0.25 mm2 - 1.5 mm2 vaste kern
0.25 mm2 - 1.0 mm2 flexibele kern
83 mm - 86 mm
115 mm + buiging kabel
OB-1101: 255 g | OB-1501: 261 g
IP40
0 ºC tot +50 ºC 



Helvar in België
Lighting Controls BVBA
Industriepark Noord 27
9100 Sint-Niklaas
België

T   +32 (0)37 77 81 77
E   info@helvar.be
I    www.helvar.be

Helvar in Nederland
Lighting Controls B.V.
Ambachtstraat 3
4143 HB Leerdam
Nederland

T   +31 (0)345 633679
E   info@helvar.nl
I    www.helvar.nl


