Select the Weather
Select the Weather (STW) is een simpele Human Centric Lighting oplossing met functionaliteit van toegevoegde
waarde. Met deze oplossing is het mogelijk om middels verschillende scenes de kleur en intensiteit van het licht
te veranderen en zo het natuurlijke daglicht te simuleren. Deze oplossing is makkelijk te installeren zonder enige
vorm van inbedrijfstelling. Het enige wat u hoeft te doen om het systeem te installeren is het verbinden van het
StW bedieningspanneel, een DALI voeding en de Helvar iC Dynamic LED-driver.

Benodigde producten
Bedieningspanneel:

135STW + frame 220S

DALI voeding: 		

iDim Solo 403

iC LED-driver: 		

LL60/2-E-DA Dynamic

Optioneel: 		

DALI PIR sensor 311

Aansluiting
Select the Weather bedieningspaneel

DALI voeding

DALI PIR sensor 311

DALI lijn

iC LED-drivers met voorgeprogrammeerde
tunable white scene’s

Werking van het systeem
Het Select the Weather (StW) bedieningspaneel is voorgeprogrammeerd om scene 1-4 op te roepen van de 4
‘weer’ knoppen.
De Dynamic driver heeft 16 scene’s die opgeroepen kunnen worden door DALI commando’s.
Scene 1-4 staan vast en roepen de volgende ‘weer scene’s’ op:
Scene 1:

Ochtend licht

Scene 2:

Dag licht

Scene 3:

Bewolkt

Scene 4:

Dynamisch weer (standaard scene, fabrieksinstelling)

De kleurtemperatuur van scene 1-4 staan vast en kunnen niet gewijzigd worden. Het lichtniveau van scene
1-4 kan tijdelijk aangepast maar kunnen niet opgeslagen worden onder deze scene’s.

Werking van het systeem met PIR sensor (311)
Scene 14-16 zijn ontworpen om scene’s op te roepen bij gebruik van een PIR sensor.
Als er 20 minuten geen beweging is gedetecteerd door de PIR sensor (i.e. Helvar 311) dan stuurt de sensor
een broadcast commando om scene 14 op te roepen (Concentratie scene). Als dan binnen 20 seconden nog
geen aanwezigheid is gedetecteerd roept de sensor scene 15 op (uit). Als de sensor beweging detecteert
wordt scene 16 opgeroepen (laatste kleurtemperatuur en lichtniveau ingesteld door de gebruiker).
AAN scene
(scene 16)
Concentratie
(scene 14)

Aanwezigheid
gedetecteerd

UIT scene
(scene 15)
20 min (standaard instelling)

20 sec
(standaard instelling)

PIR automatische AAN/UIT volgorde
AAN scene			

Standaard: scene 16 (laatste instellingen van gebruiker)

CONCENTRATIE scene		

Standaard: scene 14

UIT scene			

Standaard: scene 15

