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PD-C360i/8 Dali + PD-C360i/24 Dali
Instellingen en functies via afstandsbediening Mobil-PDi/Dali 
(art.nr. EP10425899)

 OPMERKING: Voor een optimale ontvangst dient u de afstandsbediening bij het programmeren op de 
melder te richten. Houd er rekening mee dat bij direct zonlicht het standaardbereik van ca. 8 m sterk 
kan afnemen onder invloed van het infrarode deel van het zonlicht.

1. Instellingen via afstandsbediening
DIP-schakelaar 1 op de melder moet zijn ingesteld zoals op de afbeelding.

Toets Klantspecifieke instelling

Programmeermodus openen
Blauwe LED op de melder brandt om de programmeermodus “blue mode” 
aan te geven. De aangesloten verlichting gaat aan.
De melder reageert in programmeermodus niet op bewegingen.

Kanaal selecteren
C1 = verlichting (bevestiging door afwisselend knipperen van de 
blauwe en rode LED)
C2 = HVAC (bevestiging door afwisselend knipperen van de 
blauwe en groene LED)

Inschakellichtwaarde voor kanaal C1 met toets “Oog” of vaste lichtwaarde instellen

Na één keer drukken op de toets “DIM” doorloopt de dimmer een cyclus, 
waarbij de sterkte van “Verlichting C1 + C2” automatisch langzaam van max. 
naar min. waarde afneemt. Als het gewenste lichtniveau in de ruimte bereikt 
is, drukt u op de toets “Oog”.
De lichtwaarde wordt opgeslagen als nieuwe gewenste helderheidswaarde.

Vaste inschakelwaarde (100 Lux - dagstand)
Bevestiging door kort afwisselend knipperen van de blauwe en rode LED 
op het apparaat.

Lichtwaarde voor kanaal C2 kiezen - vooraf kanaal C2 selecteren!

Kanaal C1 heeft betrekking op de lichtmeting en regeling van het “master-
kanaal”. Kanaal C2 is ondergeschikt aan kanaal C1. Met een druk op de knop 
kan een procentueel verschil voor de regeling van kanaal C2 ten opzichte van 
“Lichtwaarde 1” worden vastgelegd, of kanaal C2 wordt op hetzelfde niveau 
ingesteld als kanaal C1. Bevestiging door afwisselend knipperen van de blauwe 
en groene LED op het apparaat.

Gemeenschappelijke nalooptijd voor kanaal “Verlichting C1 + C2” instellen: 1 min. tot 15 min.
Bevestiging door kort afwisselend knipperen van de blauwe en rode LED op 
het apparaat.

Vol- en halfautomatisch instellen – voor kanaal “Verlichting C1 + C2”

Schakelen tussen “Volautomatisch” en “Halfautomatisch”
Halfautomatisch = toets indrukken, blauwe LED gaat ongeveer 3 seconden uit.
Volautomatisch = toets indrukken, blauwe LED knippert ongeveer 3 seconden lang.

Oriëntatieverlichting selecteren (10 % of 20 % van de lichtsterkte)
10 % = toets indrukken, afwisselen knipperen van de blauwe en groene LED
20 % = toets indrukken, afwisselen knipperen van de blauwe en rode LED

Oriëntatieverlichting (10 % of 20 % van de lichtsterkte) activeren
Een zogeheten nachtlichtfunctie: als het daglichtniveau in een ruimte/gang daalt 
en onder de op de melder ingestelde lichtwaarde (bijv. 400 Lux) komt, wordt 
de verlichting automatisch gedimd tot ca. 10 % of 20 % van de maximale 
lichtsterkte. Bij detectie van bewegingen schakelt de melder de verlichting 
in op de vooraf ingestelde waarde. Als de aanwezigheidssensor geen 
bewegingen meer detecteert, dan schakelt hij na afloop van de ingestelde 
nalooptijd terug naar 10 % of 20 % van de max. lichtsterkte
Ligt het lichtniveau in de ruimte boven de ingestelde lichtwaarde, dan 
schakelt de aanwezigheidssensor de oriëntatieverlichting automatisch uit.
Bevestiging door kort afwisselend knipperen van de blauwe en rode LED op 
het apparaat.

Oriëntatieverlichting (10 % of 20 % van de lichtsterkte) 
met vaste inschakeltijd (1 min. tot 60 min.) activeren
De verlichting is automatisch of handmatig ingeschakeld. Als de aanwezig-
heidssensor geen bewegingen meer detecteert, dan schakelt hij na afloop 
van de ingestelde nalooptijd terug naar 10 % of 20 % lichtsterkte. Nu start 
de gekozen inschakeltijd voor de oriëntatieverlichting (bijv. 10 min.). Als 
de melder binnen deze tijd opnieuw bewegingen detecteert, dan wordt 
de verlichting weer op de ingestelde waarde gezet. Maar als binnen 
deze tijd geen nieuwe bewegingen worden gedetecteerd, dan gaat de 
oriëntatieverlichting automatisch uit. 
Bevestiging door kort afwisselend knipperen van de blauwe en rode LED op 
het apparaat.

Oriëntatieverlichting (10 % of 20 % van de lichtsterkte) deactiveren
Bevestiging door kort afwisselend knipperen van de blauwe en rode LED op 
het apparaat.

LED’s in-/uitschakelen (rode/groene LED)
LED’s uitschakelen = toets indrukken, blauwe LED gaat ongeveer 3 seconden uit.
LED’s inschakelen = toets indrukken, blauwe LED knippert ongeveer 3 seconden lang.

Terugzetten op fabrieksprogramma
Bevestiging door kort afwisselend knipperen van de blauwe en rode LED op 
het apparaat.

Programmeermodus sluiten
De blauwe LED gaat uit, de instellingen zijn nu opgeslagen.
Het apparaat reageert nu automatisch volgens de ingestelde waarden.

 OPMERKING: Wordt de programmeermodus niet met een druk op de toets 
afgesloten, dan sluit de melder de programmeermodus automatisch af als er 
10 minuten lang geen toets is ingedrukt.

Extra functies via afstandsbediening Mobil-PDi/Dali

Controle van bereik/detectie door middel van testmodus
Aangesloten verlichting gaat aan – goed zichtbare afbakening/controle 
van het detectiegebied van een melder. Weergave van bewegingsdetectie 
zonder vertraging of belasting. Bij beweging knippert de blauwe LED twee 
keer kort.

 OPMERKING: Testmodus afsluiten met een druk op de toets 
“TEST” of “RESET”

Tijdelijk dimmen op de gewenste lichtwaarde (in plaats van schakelaar)
Na één keer drukken op de toets “DIM” doorloopt de dimmer een cyclus, 
waarbij de sterkte van de verlichting automatisch langzaam van max. naar 
min. waarde afneemt. Als het gewenste lichtniveau in de ruimte bereikt is, 
drukt u op de toets “Oog”.
Deze lichtwaarde blijft ingesteld zolang er mensen in de ruimte aanwezig zijn. 
Als alle mensen de detectiezone hebben verlaten, keert de aanwezigheids-
sensor na het verstrijken van de nalooptijd terug naar de ingestelde 
bedrijfsmodus.

Kanaal C1 of C2 handmatig in-/uitschakelen (in plaats van schakelaar) – 
vooraf het kanaal selecteren!

Afbreken van de functies “TEST”, “Verlichting AAN/UIT” 
Het apparaat keert terug naar de ingestelde bedrijfsmodus.
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