
Varning!
Hög spänning. Risk för elektrisk stöt eller 
eld. Installation bör endast utföras av 
behörig elektriker. Koppla ur kraftförsör-
jningen till primärsidan och säkerställ att 
den är avstängd innan installation utförs. 

!

Installationsanvisning PWM4WCMS

Räckvidd

Casambi använder mesh-nätverks- 
teknologi så att varje PWM4WCM också fungerar som 
en räckviddsförlängare. Längre räckvidd kan uppnås 
genom att använda flera Casambi-enheter.

Kompatibla enheter: 
iPhone 4S eller senare 
iPad 3 eller senare 
iPod Touch 5:th 
gen eller senare 
Android 4.4 KitKat 
eller senare enheter 
efter 2013 med fullt 
BT 4.0 stöd

50 m 1)Upp till 
30 m 1)

1) Räckvidden är väldigt beroende på omgiviningen 
och hinder, som väggar och byggmaterial.

Egenskaper

PWM4WCM är en blåtandsstyrd, Casambi-aktiverad 4-kanalig PWM-dimmer 
till konstantspännings LED-laster, som t.ex. LED-lister och konstantspännings 
LED-moduler. Den är ansluten mellan en 12-24 VDC kraftförsörjare och konstant-
spännings LED-lasten.

PWM4WCM kan styra upp till fyra kanaler vilket gör den till en ideal partner till 
RGBW och justerbar vit (TW) applikationer. Den maximal kombinerade utmat-
ningsströmmen är 6A vilket kan delas upp fritt mellan 1-4 kanaler. PWM4WCM är 
skyddad mot överspänning, överström and kortslutningssituationer.

PWM4WCM kan bli styrd via Casambi-applikationen som kan hämtas gratis från  
Apple App Store och Google Play Store.

Olika Casambi-aktiverade produkter kan användas som direktstyrning till en enkel 
ljusfixtur eller till ett fullständigt ljusstyrningsystem där upp till 127 enheter kan 
automatiskt skapa ett intelligent mesh-nätverk. 

Installation

Anslut ett konstantspänningsaggregat 12-24 VDC till inmatningens koppling-
splint. Försäkra dig om att du inte använder ett LED-drivdon med konstantström 
och försäkra att kabelpolariteten är korrekt. 

Produkten har en gemensam positiv utmatningsanslutning (+) och varje av de 
fyra kanalerna har sin egna negativa anslutning (-). Det är det mest typiska fallet 
gällande multi-kanals LED-lister. Anslut LED-lastens kablarna i enlighet med 
beskrivningen ovan.

PWM4WCM kan konfigureras till att ha olika typer av utmatningar, som en 
4-kanalig RGBW, 3-kanalig RGB and 2-kanalig justerbar vit. Det är även möjligt att 
konfigurera 1-4 gemensamma och individuella dimbara kanaler. Dessa konfigura-
tioner kan skapas av den slutgiltiga användaren via Casambi-applikationen..

Som standard är PWM4WCM levererad med RGBW-konfiguration.

PWM4WCM, precis som vilken annan Casambi-produkt, får inte bli placerad I en 
metallkapsling eller bredvid stora metallföremål. Metallen kommer effektivt att 
blockera alla radiosignaler som kommer vara avgörande för produktens utförande.   

+: 
1: 
2: 
3: 
4:

gemensam (+)
varm (-) 
kall (-) 
används ej (-) 
används ej (-)

12-24 VDC 
Kraftförsörjare

TW (Tunable White 
= justerbar vit)  
LED-list

Kopplingsschema, justerbar vit

Kopplingsschema, 1-4 separata kanaler +: 
1: 
2: 
3: 
4:

gemensam (+) 
kanal 1 (-) 
kanal 2 (-) 
kanal 3 (-) 
kanal 4 (-)

Kopplingsschema, RGBW

RGBW LED-list

+: 
1: 
2: 
3: 
4:

gemensam (+)
röd (-) 
grön (-) 
blå (-) 
vit (-)

12-24 VDC 
Kraftförsörjare
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Anvisningar för bortskaffande

I linje med EU Direktivet 2002/96/EC angående bortskaffning av elektrisk 
och elektronisk utrustning (WEEE).

Denna elektriska produkt får inte bli bortskaffad i kommunalt osorterat 
avfall.

Vänligen bortskaffa denna produkt genom att returnera den i butiken som 
den köptes eller till den lokala kommunala återvinningscentralen.

För mer information om Casambi-applikationen,  
besök våran hemsida www.vadsbo.net/PWM4WCM

Färgjustering

Ställ in färgen precis som du vill ha den. 
Gå in i det anslutna nätverket, dubbelklicka 
på enheten. Klicka på ”Byt armaturens 
tillstånd” för att reglera ljusnivå, vithet, 
färg och färgmättnad. För färgjustering  
används profiler med RGBW i namnet.

Alternativa styrsätt

Det går att styra enheten via externa 
tryckknappar. Det går både att styra 
genom tryckknappar anslutna till drivdon/
dimrar med blåtandsstöd eller direkt via 
tryckknappar med blåtand. Se först till att 
den önskade tryckknappen är ansluten till 
samma nätverk som enheten du vill styra.

Tunable-White (TW): 

Tunable-White (TW) fungerar genom att 
flera styrbara kanaler justerar färgtempe-
raturen hos ljuskällan och det utstrålande 
vita ljuset får en annan ton. För justerbar 
vithet, använd profil med TW i namnet.

Ändra enhetens funktion:

För att ändra en enhets funktion så behöver 
man koppla ur den ur nätverket. Sen går 
man in på ”Mer” och där den dyker upp i 
”Enheter i närheten” så klickar man på den 
och väljer ändra profil.

Dimring av fyra kanaler

Dimra 1-4st kanaler separat. Gå in på det an-
slutna nätverket, dubbelklicka på enheten-. 
Klicka på ”Byt armaturens tillstånd” för att 
reglera varje kanalerna separat. För att dim-
ma mellan 1-4 kanaler, använd profil 4xDIM. 

Ändra profil Profilval

RGBW-profil
Profil för dimning av 
fyra kanaler

Tekniska data

Spänningsområde 
Ingen-last standby effekt 
Max. inmatningsström

Utmatningspänning 
Max. utmatningseffekt 
Min. krävd last 
Dimningsmetod

Arbetsfrekvens 
Maximal utmatningseffekt

Omgivningstemperatur, ta 
Max. kapslingstemperatur, tc 
Förvaringstemperatur 
Max. relativ fuktighet

Kabelns tvärsnittssarea (en- och 
flerkardelig) 
Kabelskalningslängd 
Åtskruvningsmoment

Dimensioner 
Vikt 
IP-klassning 

12-24 VDC 
50 Hz 
< 0,3 W

Samma som inmatning 
144 W @ 24 VDC, 72 W @ 12 VDC 
0 W 
Pulsbreddsmodulering (PWM)

2,4...2,483 Ghz 
+4 dBm

-20...+45°C 
+75°C 
-25...+75°C 
0...80%, ej-kond.

0,75 - 1,5 mm2, 14 - 22 AWG- 
 
6 - 7 mm 
0,4 Nm

72,6x 30,0 x 18,0 mm 
23 g 
IP20 (enbart för inomhusbruk)  

Arbetsförhållanden

Utmatning

Anslutningar

Radiomottagare

Mekanisk data

Inmatning


