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Em perfeita 
 sintonia
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O LB Management da JUNG é  a 

solução perfeita para sintonizar  

a luz e as persianas. O sistema 

modular pode ser ajustado sem 

esforço aos requisitos mais varia

dos e assegura condições de luz 

perfeitas e cenários agradáveis em 

toda a casa.
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Todos os mecanismos do LB Management 

podem ser combinados livremente com as 

placas da JUNG nas séries A, LS e CD. Assim 

tem uma grande seleção de materiais, cores 

e formatos. Isso também torna a reabilitação 

mais fácil: os novos componentes podem  

ser adaptados visualmente à instalação  

existente sem dificuldades. O LB Management 

também é versátil no uso. O controlo depende 

do suplemento selecionado: manualmente no 

dispositivo, automaticamente com o tempo

rizador, com detetor de movimento, o con

trolo remoto ou a app Clever Config através 

do smartphone. Para a reabilitação de insta

lações existentes, se dese jado também é 

possível substituir apenas  alguns componentes  

(sempre mecanismo e placa) e continuar a 

usar os restantes. 

Com a combinação de mecanismos e placas diferentes, 

o LB Management da JUNG oferece uma solução para 

praticamente qualquer função do controlo da luz e das 

persianas. 

Boa combinação
O sistema LB Management tem à disposição mecanismos e suplementos combináveis  

para o controlo individual de iluminação e persianas.

O PRINCÍPIO MODULAR DO LB MANAGEMENT

Mecanismo de con

trolo de persianas

Mecanismo de 

controlo de luz
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COMANDO CONFORTÁVELCONTROLO DE LUZ E PERSIANAS

BLUETOOTH LOW ENERGY REEQUIPAMIENTO ECONÓMICO

O que caracteriza este sistema são a instalação e a colocação 

em funcionamento simples, a possibilidade de equipar posterior

mente instalações existentes e um manuseio confortável.

RETROCOMPATIBILIDADEINSTALAÇÃO FÁCIL E RÁPIDA

TECLA DE TESTE/SELETOR DE MODOS 

DE FUNCIONAMENTO

APP CLEVER CONFIG

O sistema modular simples no qual meca

nismos e placas podem ser combinados 

segundo a função pretendida. Um sistema 

de encaixe simples de placas e mecanismos 

com muito espaço para a cablagem.

Nas instalações de controlo da luz e das 

persianas existentes, agora também 

 podem ser substituídos apenas alguns 

componentes por novos do LB Manage

ment e usar conjuntamente componentes 

“novos e antigos”.

Na obra é possível realizar um funciona

mento de teste sem placa através da tecla 

de teste integrada. Com ela também são 

ajustados modos de funcionamento dife

rentes. Isso otimiza a colocação em funcio

namento e assegura uma instalação fácil.

Com esta app são configurados e operados 

os dispositivos Bluetooth do LB Management 

através do smartphone: controlo confortável 

das funções, indicação de valores e estados, 

criação de controlos temporais e configura

ções.

Resumo das vantagens

O LB Management está concebido segundo o princípio modular 

e oferece numerosas vantagens para profissionais especializados, 

construtores e modernizadores.

Controlo de luz e persianas num sistema  

e num design. Com uma utilização sempre 

fácil graças a placas idênticas. Desde  

o acionamento e a regulação até ao ajuste 

das lamelas: o LB Management trabalha 

intuitivamente.

Manualmente através de teclas sensitivas 

com símbolos claros. Adicionalmente,  

o sistema pode ser configurado com app. 

Automaticamente com temporizador, 

detetor de presença ou detetor automá

tico.

Com Bluetooth Low Energy, o estabeleci

mento da ligação e a transmissão de 

 dados são particularmente eficientes. É por 

isso que esta tecnologia via rádio é usada 

no LB Management. Assim todo o sistema 

trabalha independentemente do WiFi e da 

ligação à Internet.

Nas instalações de controlo da luz e das 

persianas existentes, os profissionais especia

lizados podem substituir os componentes 

sem dificuldades ou adicionar outros 

 módulos na perfeição. Economicamente, 

sem grande trabalho.
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Uso: casa unifamiliar
Na residência privada, o LB Management proporciona mais 

conforto e eficiência energética graças a uma regulação da luz 

e das persianas conforme as necessidades. Com funções auto

máticas são facilitadas as rotinas diárias. Os ajustes individuais e 

as opções de comando variáveis melhoram a qualidade de vida.
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1   “Iluminação mãoslivres” com detetores 

 automáticos: prática e com poupança  

de energia

2     Função de alarme: luz intermitente ao  

detetar movimento

3   Luz automática no WC de serviço de   

serviço: sem procurar o interruptor de luz 

4   Controlo da iluminação com mecanismo 

auxiliar: complemento com elementos de 

comando 

5   Proteção contra fecho exterior: desativação 

de persianas automáticas por pressão de 

tecla

6   Controlo de persianas em zonas inteiras: 

 regulação de persianas com controlo de 

 grupo por divisão, andar ou casa

7   Função astronómica: controlo de persianas 

da divisão com controlo de tempo e segundo 

a posição do sol

No livro de trabalho do LB Management encontra 
estes cenários, com esquema elétrico e lista de 
peças dos dispositivos.
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Uso: edifício de escritórios

Na construção comercial, como por exemplo em edifícios  

de escritórios, as condições de trabalho são otimizadas com 

facilidade com o LB Management. Neste caso, as funções 

automáticas proporcionam mais segurança e conforto. Com 

uma regulação de luz constante é adicionalmente aumentada 

a poupança energética.

1   Controlo da iluminação em função da  

altura do dia na zona de entrada: seguro  

e económico

2     Luz automática nas escadas: os detetores 

automáticos criam segurança. Adequado 

também para reabilitações

3   Sempre com a iluminação perfeita: equipar 

salas de reuniões com o controlo da luz e das 

persianas em função das necessidades 

4   Função de luz constante no escritório: 

 iluminação ideal graças à combinação de 

detetores de presença e reguladores  DALI

5   Luz semiautomática com função de 

 poupança de energia através de tempos  

de funcionamento posterior adequados:  

ideal para pequenas cozinhas ou salas  

de servidores

No livro de trabalho do LB Management encontra 
estes cenários, com esquema elétrico e lista de 
peças dos dispositivos.
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TEMPORIZADOR STANDARD COM DISPLAY 

O temporizador standard é um programador de 1 canal para 

todos os mecanismos. A superfície de vidro autêntico de alta 

qualidade tem um display iluminado e seis teclas de sensor 

para o comando. Através da programação rápida, a hora 

atual pode ser memorizada como hora de ativação. A função 

de bloqueio desativa funções automáticas, mecanismos 

 auxiliares e programas horários. Graças à função astronómica, 

as horas de ativação são adaptadas à posição do sol.

TEMPORIZADOR UNIVERSAL 

 BLUETOOTH 

O temporizador universal Bluetooth é um 

suplemento para todos os mecanismos com 

1 canal para o controlo de luz e persianas.  

O comando é realizado manualmente atra

vés das duas teclas ou com o smartphone 

através da app Clever Config. Os LED de  

cor para indicar as funções, assim como as 

 impressões correspondentes nas teclas, 

 otimizam o manuseio.

TECLA SENSITIVA UNIVERSAL 

A tecla sensitiva universal com função de memória e bloqueio 

é adequada para quase todos os mecanismos LB Manage

ment. Cada metade da tecla tem atribuído um LED de cor que 

serve para indicar a função e o estado. A utilização é realizada 

manual ou automaticamente. A placa para o controlo das 

persianas está disponível com os símbolos de seta correspon

dentes.

TECLA SENSITIVA VIA RÁDIO eNet

Com este suplemento, os utilizadores comandam persianas, 

toldos e as luzes do LB Management também na eNet SMART 

HOME. Os utilizadores incorporam as funções diferentes do  

LB Management no sistema:  visões gerais de divisões, cenários, 

regras de operações condicionais ou horários –  os mecanis

mos existentes tornamse inteligentes. 

Os elementos de comando

TECLA SENSITIVA STANDARD 

A tecla sensitiva standard é um suplemento para todos os 

mecanismos do LB Management. A luz e as persianas são 

 comandadas manualmente. A tecla pode ser acionada  

em cima, em baixo e, adicionalmente, em toda a superfície. 

O suplemento está disponível com ou sem símbolos.

TECLA SENSITIVA STANDARD DE 2 GRUPOS

A tecla sensitiva standard de 2 grupos é um suplemento para 

mecanismos com dois canais. Além de acionar e regular, este 

suplemento trabalha com o regulador de fluorescência Power 

DALI TW. Para isso é usada a tecla esquerda para controlar  

a luminosidade e a tecla direita para regular a temperatura 

da cor. 
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MECANISMOS DE  

CONTROLO DE PERSIANAS

Com os dois mecanismos de 

controlo de persianas stan

dard e universal, em combi

nação com as placas do LB 

Management são cobertos 

todos os requisitos do con

trolo moderno de persianas.
MECANISMO DE CONTROLO DE 
 PERSIANAS STANDARD

MECANISMO DE CONTROLO DE 
 PERSIANAS UNIVERSAL

MECANISMO PARA ELETRÓNICA, 1 CANAL

DIMMER SENSOR UNIVERSAL PARA LED

MECANISMO AUXILIAR COM 2 FIOS

MECANISMO A RELÉ, 1 CANAL

MECANISMO DE IMPULSOSMECANISMO A RELÉ, 2 CANAIS

DIMMER SENSOR DE DOIS GRUPOS,  
2 CANAIS

MECANISMO AUXILIAR COM 3 FIOS

DIMMER SENSOR STANDARD PARA LED

REGULADOR POWER DALI TW

MECANISMOS DE CONTROLO DE LUZ

Desde o simples acionamento até à regulação de lâm

padas de baixo consumo ou à regulação Tunable White,  

os mecanismos de controlo de luz oferecem todas as 

possibilidades. Tanto como mecanismo principal como 

também como mecanismo auxiliar.

Os mecanismos

MECANISMO A RELÉ, 1 CANAL

FORMA CONSTRUTIVA ADEQUADA PARA 

 PROFISSIONAIS 

Mais espaço para a cablagem na caixa: com a 

 forma compacta e a profundidade de encastre 

 reduzida, os profissionais têm muito mais margem 

de manobra. As garras de montagem encapsu

ladas permitem adicionalmente uma instalação 

simples e rápida. Graças à placa de apoio galvani

zada em aço, os mecanismos do LB Management 

são particularmente estáveis. 
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Todos os elementos de comando  

no LB Management estão disponíveis 

no versátil design da JUNG. Por isso 

convencem não só devido à sua intuitiva 

filosofia de uso, como também em 

termos de forma, cor e material.

Suplementos no 
design de mecanis
mos interruptores
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As teclas sensitivas

TECLA SENSITIVA STANDARD TECLA SENSITIVA STANDARD DE  

2 GRUPOS

TECLA SENSITIVA UNIVERSAL

Com símbolos de setas para o controlo  
das persianas

Tecla esquerda com símbolos de setas para  
o controlo das persianas

Sem símbolos para o controlo da luz 
 

Tecla esquerda sem símbolos para o  
controlo da luz

TECLA SENSITIVA UNIVERSAL

Com as teclas sensitivas standard e universal, 

em função do mecanismo combinado 

 regulase a luz ou as persianas manualmente 

ou por pressão de tecla. A versão universal 

dispõe de funções de conforto adicionais. 

Assim, com a tecla superior direita (símbolo 

de cadeado) é ativada a função de bloqueio 

para todas as funções automáticas, assim 

como a função de memória em baixo (tecla 

com estrela). Além de duas horas de ativação 

também se pode memorizar a posição de 

inclinação das lamelas. Com os símbolos 

 correspondentes nas teclas, o comando é 

autoexplicativo.
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Smart Home

TECLA SENSITIVA VIA RÁDIO eNet APP eNet SMART HOME

TECLA SENSITIVA VIA RÁDIO eNet  

COM SETAS

Com o objetivo de oferecer ainda mais possi

bilidades aos utilizadores, a JUNG integra o  

LB Management no sistema Smart Home 

 baseado no sistema via rádio. Assim os utiliza

dores podem integrar funções nas visões gerais 

de divisões e interligar com cenários, regras de 

operações condicionais ou horários. Graças à 

app eNet SMART HOME, os componentes do 

LB Management podem ser controlados de 

qualquer sítio – e com todo o conforto com 

smartphone ou tablet. Como é natural, com 

uma consideração especial pela segurança de 

dados: as transmissões via rádio no sistema 

eNet estão completamente cifradas. 
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O temporizador standard

TEMPORIZADOR STANDARD COM 

 DISPLAY 

TEMPORIZADOR STANDARD COM 

 DISPLAY 

LS 990 em branco

A FLOW em branco

LS 990 em preto

A CREATION em preto com aro de vidro

TEMPORIZADOR STANDARD COM 

 DISPLAY 

TEMPORIZADOR STANDARD COM 

 DISPLAY 

Frente de vidro verdadeiro, em preto ou branco, com seis teclas 

sensitivas para um comando intuitivo: estas são as características 

destacadas do temporizador standard com diplay iluminado. 

Assim o controlo da luz e das persianas passa a ser particular

mente confortável.
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HORAS DE ATIVAÇÃO 

O temporizador tem dois blocos semanais: de segun
dafeira a sextafeira e de sábado até domingo.  
Para ambos podem ser programados acionamentos 
temporizados para luz (4 tempos) ou persianas  
(2 tempos).

FUNÇÃO ASTRONÓMICA

A função astronómica regula a luz e as persianas  
em função do nascer e do pôr do sol. 

MUDANÇA DO HORÁRIO DE INVERNO/VERÃO

A mudança do horário de verão para o de inverno  
e viceversa é realizada automaticamente. O tempo
rizador standard adapta correspondentemente as 
horas de ativação. 

PROTEÇÃO CONTRA FECHO EXTERIOR

Proteção contra um fecho exterior acidental.  
Se a função de bloqueio estiver ativada, o display 
indica isso.

Após dois minutos de tempo de indicação,  

o display desligase automaticamente; 

 alternativamente é possível uma indicação 

 permanente da hora atual. Através da pro

gramação rápida, a hora atual pode ser 

 me mo rizada como hora de ativação.  

A próxima hora de movimentação das per

sianas ou de ativação também é mostrada 

no display. Também estão integradas a 

 função astronómica, a mudança automática 

do horário de inverno/verão e uma função de 

bloqueio. 

O temporizador standard com 
 display

O display retroiluminado do temporizador standard mostra todos  

os valores claramente legíveis. 
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O temporizador universal Bluetooth convence 

principalmente pelo seu conceito de uso. 

Tanto mecanicamente por pressão de tecla 

como em qualquer lugar com smartphone 

com a app Clever Config: o comando e a 

 parametrização são realizados assim. A com

binação com o sensor de luminosidade/

temperatura Bluetooth permite um controlo 

automático das persianas ou da luz em 

função da posição do sol. Com  Bluetooth Low 

Energy, o estabelecimento da ligação e a 

transmissão de dados são eficientes.

O temporizador universal 
Bluetooth

TEMPORIZADOR UNIVERSAL BLUETOOTH

Sensor de luminosidade/temperatura 
Bluetooth
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CRIAR LIGAÇÃO  

A ligação da app com o tempori
zador universal Bluetooth é realizada 
por Bluetooth Low Energy. De seguida 
a app procura o LB Management e 
mostra claramente numa lista os 
 dispositivos encontrados. A respetiva 
configuração de dispositivos pode 
então ser transferida para a app.

COLOCAÇÃO EM  

FUNCIONAMENTO FÁCIL

Os dispositivos acoplados podem 
ser correspondidos a divisões e iden
tificados com um nome, o que facilita 
a correspondência durante o uso. No 
item de menu “Parâmetros” podem ser 
personalizados os ajustes dos disposi
tivos ou estes podem ser copiados 
facilmente de dispositivos já configu
rados.

AJUSTE DO TEMPORIZADOR

Programas horários que funcionam 
automaticamente: os controlos tem
porais para o LB Management são 
criados com a mesma facilidade com 
que se ajusta o despertador no smart
phone. Assim o dispositivo correspon
dente é ativado ou desativado a 
 determinadas horas ou regulado em 
determinados estados, como p. ex. 
“Iluminação regulada em 40 %”.

SEGUNDO A POSIÇÃO DO SOL  

Além da programação conforme a 
hora, as sequências podem ser 
ajustadas com a função astronómi
ca também segundo a posição do 
sol. A função astronómica ajusta as 
horas durante o ano: a subida e a 
descida das persianas/dos toldos e a 
ativação e a desativação da luz são 
realizadas em função do nascer ou 
do pôr do sol.

A app Clever Config

Mais informações sobre os ajustes da app Clever Config no livro de trabalho LB Management.

MAIS SEGURANÇA 

Se pretendido, a configuração de 
 dispositivos e o acoplamento podem 
ser bloqueados com uma senha e, 
desse modo, ser protegidos contra 
acesso não desejado. O modo de 
emparelhamento também pode ser 
protegido; assim o respetivo disposi
tivo não pode ser usado por outras 
pessoas com a app.

USO FACILITADO 

Com um toque de dedo é ativada 
ou desativada a iluminação ou  
 regulada a luminosidade desejada. 
As persianas e os toldos são subidos 
ou baixados  ou colocados na posi ção 
desejada. Até o ângulo das  lamelas 
pode ser ajustado facilmente.
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A iluminação fácil

Luz conforme a disposição ou a necessidade: com os com

ponentes do LB Management, ao controlo da iluminação 

são adicionados mais conforto e mais eficiência energética. 

Muito facilmente com detetores automáticos, detetores de 

presença e dimmers.

 3130 



Os detetores automáticos

Ajustes com a  
app Clever Config

©
 JÜ

R
G

E
N

 P
O

LL
A

K

DETETOR AUTOMÁTICO  1,10 M DETETOR AUTOMÁTICO  2,20 M

A área de deteção horizontal de 180° é vigiada 

por dois sensores PIR, que podem ser  

usados juntos ou individualmente. Usados 

como  detetores de movimento, são ideais em 

halls e corredores. A variante de 2,20 m 

 também é ideal para escritórios ou salas de 

convívio. Os ajustes nas versões universais 

são realizados confortavelmente através  

da app Clever Config.
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Ativação automática em 
 muitas zonas

Os detetores automáticos da JUNG possibilitam mais segurança, 

conforto e eficiência energética. Podem ser usados como de te 

tores de movimento clássicos e, para além de uma simulação 

de presença, também oferecem uma função de alarme e de 

luz noturna.

FUNÇÃO DE LUZ NOTURNA

Na função de luz noturna, os detetores automáticos ligam a luz com 

baixa claridade se houver movimento. Logo que deixe de ser detetado 

movimento, o detetor de movimento volta a desligar a iluminação.  

Um caso de aplicação típico é p. ex. a ida noturna ao WC, quando não 

se quer ser incomodado por uma luz demasiado forte.

FUNÇÃO LUZ DE HOTEL /  LUZ DE ORIENTAÇÃO 

A função de luz de hotel / luz de orientação ativa a luz de uma iluminação 

básica de baixo consumo para uma claridade superior programável.  

A função de conforto é usada em todos os sítios onde seja necessária 

uma luz de orientação permanente e uma luz clara só seja necessária 

quando se encontrem pessoas no campo de deteção do detetor de 

movimento. 

AJUSTAR CONFORTAVELMENTE O DETETOR AUTOMÁTICO 

UNIVERSAL COM O SMARTPHONE 

Os detetores automáticos universal da JUNG podem ser acoplados com 

o smartphone via Bluetooth. A app Clever Config permite a seguir reali

zar fácil e confortavelmente uma configuração e um ajuste. Através da 

app também podem ser indicados os valores e estados atuais dos dis

positivos e, se necessário, ajustar os mesmos.

SIMULAÇÃO DE PRESENÇA

Com a simulação de presença da JUNG parece que alguém está 

dentro da casa ou do apartamento mesmo quando ninguém lá 

está. O LB Management memoriza no funcionamento normal os 

 processos de ativação, que são acionados quando há presença  

de pessoas. Com a simulação de presença ativada, a iluminação  

é ativada e desativada em função da intensidade da luz nas horas 

memorizadas no dia anterior.

FUNÇÃO DE ALARME

Se o modo de alarme estiver ativado, a ativação automática no  

LB Management da JUNG é convertida num sistema de vigilância.  

A função de alarme deixa a iluminação piscar se for detetado movi

mento na casa ou no apartamento. Isso torna os intrusos inseguros  

e chama a atenção dos vizinhos. A função de alarme é ativada inde

pendentemente da intensidade da luz e pode ser combinada com 

outras funções, como p. ex. a simulação de presença. 
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O detetor de teto / detetor de presença trabalha com extrema 

precisão. A uma altura de montagem até seis metros, deteta 

tudo o que se movimenta num raio de cerca de 20 metros. 

Para isso, o dispositivo possui três sensores PIR independentes 

uns dos outros. Todos os ajustes são realizados confortavel

mente através da app Clever Config.

DETETOR DE TETO / DETETOR DE PRESENÇA

Detetor de teto / Detetor de  
presença

3 
m

Ø 20 m

Halls e corredores são os sítios onde o detetor 

de teto mostra os seus pontos fortes. O dispo

sitivo tem uma área de deteção de 360° com 

um raio de 20 metros – com uma instalação  

a três metros de altura. Com um ângulo de 

deteção de 120°, cada um dos três sensores 

PIR deteta a sua própria área – cada um deles 

pode ser ativado individualmente. Ao agrupar 

um máximo de cinco dispositivos é possível 

ampliar a área de deteção. Quando é usado 

como detetor de presença, o dispositivo pos

sibilita automaticamente uma iluminação do 

posto de trabalho de baixo consumo, p. ex. 

no escritório. Adicionalmente, o detetor de 

 presença tem uma função de presença, de luz 

 noturna, de alarme e de hotel, assim como uma 

regulação de luz constante. 

Ajustes com a  
app Clever Config
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Para o controlo da luz com garantia de futuro, com o LB Manage

ment estão disponíveis opções diferentes, incluindo a ligação a 

sistemas de iluminação DALI. As formas construtivas diferentes 

podem ser selecionadas em função das condições espaciais. 

Competência de regulação

DIMMER SENSOR UNIVERSAL DE 2 GRUPOS PARA LED

O dimmer sensor universal de dois grupos para LED acende, 

apaga e regula a iluminação no LB Management. Para 

isso, trabalha com duas saídas independentes para dois 

grupos de lâmpadas. A carga necessária para a regu

lação pode ser ajustada automática ou manualmente.  

O dimmer sensor universal de 2 grupos para LED trabalha 

segundo o princípio de avanço de fase ou de corte de fase. 

DIMMER UNIVERSAL PARA LED  PARA CALHA DIN /   

AMPLIFICADOR

A variante de dimmer para a distribuição também funciona 

segundo o princípio de avanço de corte ou de corte de 

fase. O dimmer para calha DIN é comandado através de um 

mecanismo auxiliar de 2 ou 3 fios ou através de um botão  

de pressão com contacto NA. O amplificador para LED é 

 utilizado como ampliação de potência para a distribuição  

de grandes cargas para os dimmers do LB Management. 

Além disso, funciona juntamente com os dimmers KNX.

DIMMER UNIVERSAL PARA LED

O dimmer compacto é adequado para a montagem em 

caixas encastradas convencionais. O comando de todas as 

lâmpadas convencionais é realizado através de um meca

nismo auxiliar de 2 fios, um mecanismo auxiliar giratório  

ou um botão de pressão com contacto NA. O dimmer mini 

também trabalha segundo o princípio de avanço de fase ou 

de corte de fase. Em combinação com a caixa de instalação, 

o dimmer é ideal para a instalação em tetos falsos.

DIMMER GIRATÓRIO/POTENCIÓMETRO POWER DALI

Os dimmers giratórios standard e universal trabalham 

 segundo o princípio de avanço de fase ou de corte de fase.  

A adaptação ao princípio de regulação, adequado para o 

consumidor conectado, é realizada automática ou também 

manualmente na versão universal. Um LED de cor indica  

o modo de funcionamento selecionado. O potenciómetro 

 Power DALI comanda lâmpadas com interface DALI, 

 incluindo o controlo da temperatura de cor (Tunable White).
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2.2.7 Switch restaurant lighting centrally

As owner of a restaurant or tavern, do you want to switch your lighting centrally from one place 

and not have to constantly operate multiple switches in various areas? Using the Dimmer for rail 

mounting, you switch and dim the complete lighting installation using the Standard Control But-

ton on 2-wire satellite unit. The power boosters enable the connection of LED lighting up to 

800 W. The standardised brightness of the entire lighting installation provides a harmonious 

well-being ambiance.

2

2

4

2
2

RESTAURANT APPLICATION EXAMPLE

Number of wires without PE

for fuse box with universal
dimmer LED for rail mounting

power attachment LED for
 rail mounting

2-wire satellite unit
Standard control button 

coMPoNeNTS arTicLe No: QUaNTiTy deTaiLS

Universal dimmer for rail mounting LED UD 1755 REG 1 see page 60

Power booster for rail mounting LED ULZ 1755 REG 1 see page 61

Standard Control Button ..1700.. 1 see page 67

2-wire satellite unit 1720 NE 1 see page 59
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2.2.8 The hotel corridor – check-in and arrival

Basic lighting is required in hotel corridors.  The ceiling observer / presence detector in combina-

tion with dimmers from LB Management provides this function and even more. When a guest 

enters the detection area, the lighting in the hotel corridor switches from the preselected basic 

brightness (40 percent) to the switch-on brightness (100 percent) and the guest walks to his hotel 

room in the light. The settings for the detection area of the ceiling observer as well as the delay 

time and switch-on brightness can be comfortably adjusted using the Clever Confi g app. If you 

have optimally parametrised one device, you can copy the settings and transfer them to all other 

devices of the hotel.

103 102 101

4
3

2 2
2

2

HOTEL CORRIDOR APPLICATION EXAMPLE

Number of wires without PE

3-wire satellite unit 
Ceiling observer/presence detector

Universal touch dimmer LED
Ceiling observer/presence detector

coMPoNeNTS arTicLe No: QUaNTiTy deTaiLS

Universal LED Touch Dimmer 1711 DE 1 see page 53

3-wire satellite unit 1723 NE 1 see page 59

Ceiling observer DWPM 17360.. 1 see page 66
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Livro de trabalho  
LB Management

VARIANTES DE REGULAÇÃO

O livro de trabalho LB Management 

descreve detalhadamente possibilida

des para o controlo da luz e das persi

anas, incluindo exemplos de utilização, 

vantagens concretas e informações 

sobre variantes de conexão.

ESQUEMAS DE CONEXÃO

Desde a montagem fácil dos diversos 

componentes até instalações complexas 

com vários mecanismos auxiliares ou 

conexões em grupo, as descrições no livro 

de trabalho também têm esquemas de 

conexão concretos.

COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO

A colocação em funcionamento e a 

parametrização dos diversos dispositi

vos do LB Management também estão 

explicadas detalhadamente e ilustradas 

com imagens. Deste modo, o instala dor 

pode familiarizarse previamente ou 

consultar questões concretas na obra.

O manual para o instalador elétrico: com o livro de trabalho  

LB Management, o profissional tem à mão todas as informa

ções sobre o sistema modular. Desde os diversos módulos e 

as distintas funções e exemplos de aplicação até aos esque

mas de conexão concretos, todas as informações úteis estão 

incluídas.

Proceed as follows to set the operating mode and the basic brightness:

 − First, ensure that the load is switched off.

L1 N

Automatic

Trailing edge phase 
control LED

Leading edge phase 
control LED

Press and release the button 
repeatedly until the desired 

operating mode is selected.

Press and hold button.

When the automatic
operating mode is selected, 

the calibration to the 
load is first performed.

Keep button pressed.
Lighting of the lamp must be recogni-

sable in the lowest dim position.

Optionally change minimum
brightness again:

light switches to the lowest 
brightness again and becomes

 brighter slowly.

Save settings:
Briefly press button once 

LED lights in the colour of the 
selected operating mode

LED lights

LED flashes.
Light switches to the lowest brightness and 
becomes brighter slowly.

Button for setting 
operating mode and 
minimum brightness 

> 30 seconds time-out cancel / reset

ROTARY DIMMER 
UNIVERSAL 1731 DD

TOUCH DIMMER 
UNIVERSAL  1711 DE
STANDARD 1710 DE

 Select operating mode
 

Press and hold button 
until the LED lights

Release button as soon as the 
desired minimum brightness is 

reached.
LED lights, operating mode and minimum 
brightness are set.

LED extinguishes.

> 30 seconds time-out
    settings are saved.

> 4 Seconds

< 1 s

< 1 Second

Set minimum brightness

MINI UNIVERSAL DIMMER LED 
1724 DM
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4.3.7 DALI 

DALI stands for “Digital Addressable Lighting Interface” and is a standard for the digital data 

transmission between components of a lighting system. DALI was developed at the beginning of 

the 21st century and has largely replaced the 1-10-V technology in buildings. The objective was the 

creation of an easy to use interface in a system with low component costs. 

DALI originally arrived in international standardisation as Appendix E4 of DIN EN 60929. In the 

course of further development and implementation of further functions, DALI today is currently 

described in the DIN EN 62386 series of standards.

DALI provides the following functions and options:

 − Switching and dimming from various places

 − Control gear elements with different designs and from different manufacturers show the 

same dimming behaviour

 − Standardised dimming characteristic curves for adaptation to the sensitivity of the human 

eye

 − Selection between linear and logarithmic dimming behaviour

 − Switching process is relocated to the electronic ballast (no more wear in the relay, no dimen-

sioning of switching currents is necessary, no separate contactors) 

 − Scene control

 − Targeted approach or start-up of values

 − Coordinated fading between scenes

 − Individual, group or central control 

 − White point can be adjusted during operation (“tunable white”, TW)

 − Colour control

DALI is particularly suitable for multi-purpose rooms or office rooms or open plan offices and 

training or presentation rooms and production halls.

daLi iNSTaLLaTioN rULeS

Note the following for the installation of a DALI system:

1. DALI is FELV (functional(ly) extra low voltage; .

2. No special data cables have to be used. For example, an NYM cable can be used.

L
N
Dali
Dali
PE

3. The same installation rules as for high-voltage installations are applicable for the cable instal-

lation of the DALI control cables.

4. DALI control cables and mains power cables may be under the same protective cover or 

drawn into the same tube.
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