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Styrenhet LiveLink 

LiveLink är ett adresserbart DALI-styrsystem för klassrum, konferensrum, kontorslandskap, verkstad, korridor m.m. och ger en kostnads-
effektiv styrning av belysningsanläggningar. LiveLink har ett användarvänligt gränssnitt där styrenheten sköter all adressering och 
är hjärtat i systemet. Till DALI-slingan ansluter man sensorer (DALI-2 sensorer från Steinel), tryckknappar och armaturer. Styrenheten 
adresserar automatiskt alla anslutna enheter. Driftsättning av systemet görs genom ”drag&drop”-funktion via WiFi på en surfplatta 
med LiveLinks gratis app som finns till Android och iOS. Scenarier kan enkelt skapas via appen där man tilldelar varje tryckknapp ett 
scenario. Det är även möjligt för slutanvändaren att styra (ej programmera) scenarier via app och smartphone. Med senaste version 
av LiveLink firmware är det möjligt med HCL-styrning av armaturer med DT8-don, antingen cirkadisk dygnsrytm eller val av färgtem-
peratur samt scen funktion. Sedan februari 2020 har de speciella LiveLink-sensorerna utgått och ersätts med Steinels DALI-2 sensorer. 

Användningsområde: Styrsystem i lokaler som klassrum, konferensrum, kontor, kontorslandskap, korridor, verkstad etc. 
   HCL-styrning med cirkadisk dygnsrytm.
Utförande:  Styrenhet med internt WiFi för styrning av LiveLink-funktioner. Programmering av scenarier sker med   
   LiveLink-appen på surfplatta (Android, iOS). Styrning av scenarier och manuell dimring sker med standard  
   tryckknapp eller via app i smartphone. Strömförsörjer DALI-slingan med 128mA.
Montage:  Vägg eller tak, lämpligen på dold plats t.ex. ovan undertak. 
Anslutning:  2×1,5 mm² för 230V spänningsförsörjning, 1×1,5 mm² ingång för tryckknapp. 2 anslutningar till DALI-buss.  
   Samtliga anslutningar är dragavlastade.
Skyddsklass:  IP20
Spänning:  220/230 V AC, 50-60 Hz
Mått:    250 x 24 x 32 mm 
Tillbehör:  Tryckknapps-enhet PB4 för anslutning av fler tryckknappar.
Övrigt:   All programmering sker via surfplatta och LiveLink-appen, ”LiveLink Install”.  
   Styrenhet LiveLink Connect  används som master vid WiFi-sammankoppling av flera styrenheter.   
   Som sensorer i LiveLink-systemet används Steinels DALI-2 sensorer.
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