Renoveringsvejledning

LK IHC Bolig® - det intelligente hjem til dig der renoverer
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LK IHC Bolig® - Renoveringspakker
Fjernbetjening ude
Sluk standby strøm
Lysscenarier

IHC Controller pakken

Styret stikkontakt
Solafskærmning
Multimediepakke
inkl. IHC Net Basic Startpakke

Ekstra kontakt ude/inde
Fjernbetjening inde
Automatisk sluk
Bevægelsessensor

Oversigt over renoveringspakker i IHC Bolig®

LK IHC Bolig® - Renoveringspakker er løsninger, som benyttes ved renoveringsopgaver. Pakkerne består af komponenter
og trin-for-trin anvisning til, hvordan du installerer løsningen.
Pakkerne er baseret på LK IHC Wireless® produktprogrammet
samt LK FUGA® TOUCH lysdæmper, LK FUGA® Timer og LK

eller et rum.
• Eksisterende installation skal kunne benyttes.
Der skal ikke trækkes nye ledninger eller fræses ud i mur.
• Fremtidssikker - skal kunne udvides med nye komponenter
og eventuelt en IHC Controller på et senere tidspunkt.

FUGA® PIR. Vi har ved opbygning af pakkerne lagt vægt på
følgende forhold:

Vejledningerne til pakkerne finder du på de efterfølgende
sider. Der findes også vejledninger til de enkelte produkter,

• Gradvis renovering af el-installation.
Renovering af el-installationen skal kunne starte i det små
og bestå i overkommelige opgaver f.eks. en enkel funktion
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som indgår i løsningerne, som giver en mere deltaljeret
beskrivelse af produkterne.
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Valg af pakke
Ved valg af pakke tager du udgangspunkt i det rum, der
skal renoveres. Herefter kan du i skemaet se, hvilke pak-

Soveværelse

Bad / Toilet

Værelse / Kontor

Gang / Trappe / Walk-in

Terrasse / Have

Stue

Køkken / Alrum

Entré / Bryggers / Loft

Indkørsel

ker der er særligt egnede til det pågældende rum.

Løsninger / Rum
1

Fjernbetjening ude

2

Automatisk sluk

3

Bevægelsessensor

4

Styret stikkontakt

6

Lysscenarier (*)

7

Fjernbetjening inde (*)

8

Sluk stand-by strøm (*)

4

Ekstra kontakt, ude/inde


 


  
 
 

(*)

Solafskærmning
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(*)

(*)

(*)

IHC Control pakke

Pakken kan udvides med IHC Control ®










  
 
      















Renovering med IHC Control®

Med IHC Control kan du samle styringen af alle trådløse renoveringsløsninger i IHC Controlleren, hvilket giver mange nye muligheder.

De fleste af renoveringsløsningerne kan senere udvides med

Ved udvidelse med IHC Controller får man bl.a.:

IHC Control. Hermed adskiller disse løsninger sig fra mere
konventionelle løsninger, fordi de ikke alene giver en fordel

Sluk-alt

her og nu, men også åbner for en fremtidig udvidelse med

Rutelys

Lauritz Knudsen IHC Control systemet.

Velkomstlys
Døgnstyring af lysstyrke

De renoveringsløsninger, som kan udvides med IHC Control,

Indstilling via internet

er markeret med en IHC Controller i de enkelte vejledninger.

Sluk af standby strøm på tværs

Det er alle løsninger, som bygger på IHC Wireless systemet.

Hjemmesimulering
Godnat funktion

Når man udvider med IHC Control, linker man komponen-

Fjernbetjening med iPhone/Android(*)

terne op til IHC Controlleren og controlleren overtager den
styring, der før blev udført af komponenterne selv. Hermed

- læs mere om IHC Control pakken side 18.

kan de enkelte renoveringsløsninger indgå i større systemer.
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(*)

Kræver køb af app på App Store eller Android Market

Hvad er IHC Control?

Et IHC Control system er et system hvor el-installation-

installation, så man selv undgår at programmere. Sidst-

en styres af en IHC Controller. En IHC Controller er en

nævnte løsning kaldes et ’IHC Bolig projekt’, og fordelen

kombineret computer og internetserver. Den kan både

ved denne består i, at man udover selve programme-

kommunikere med fortrådede komponenter og med IHC

ringen også får færdig dokumentation af installationen,

Wireless komponenter. IHC Controlleren er indbygget i

samt en ”standardiseret” intelligent el-installation, som

en DIN-skinne kasse til montering i gruppetavle.

er kendt af de certificerede el-installatører og vores kundeservice, hvilket gør det nemt at servicere. IHC Bolig

IHC Controlleren foretager styringen på baggrund af

kan senere udvides med yderligere tilvalgspakker inden

input fra brugerne i form af kontakttryk, bevægelsessen-

for f.eks. tyverialarm og varmestyring.

sorer, magnetkontakter, temperatursensorer, læksensorer mv. Herudover har controlleren indbygget ur og mu-

IHC Bolig indeholder også en færdig brugergrænse-

lighed for at modtage e-mails og inputs via internettet.

flade. Så når IHC Controlleren er forbundet til internet-

Udfra disse inputs og den foretagne programmering af-

tet via hjemmets router, får hjemmets el-installation

gør IHC Controlleren, hvilken del af el-installationen, der

sin egen hjemmeside. Her kan man gå ind og aflæse

skal tændes og slukkes. Elektrikeren kan selv program-

og styre sin el-installation uanset, hvor i verden man

mere controlleren fra grunden eller bygge sit program

befinder sig.

op med færdigprogrammerede byggeklodser. Man kan
også vælge at benytte en komplet færdigprogrammeret
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Lyset byder dig velkommen
Tænd lyset med fjernbetjening når du kommer hjem. Fjernbe-

Betjening

tjeningen er indbygget i en nøglering og kan tænde og slukke

Nøglering: Knappen som blev valgt under programmeringen

udelys. Udelys er tilsluttet et kombirelæ som erstatter tidligere

tænder lys og knappen overfor slukker lys.

afbryder. Løsningen kan let udbygges med ekstra betjenings-

Kombienhed: Venstre knap tænder lys og højre knap slukker

tryk.

lys.

Komponenter
505D0004

1 stk. LK IHC® Wireless Nøglering 4 kanal

505D6503

1 stk. LK IHC® Wireless Relæ Kombi 1 modul
LK FUGA

Fjernbetjening, ude
Programmering

Symboler ved programmering:
1x Tryk 1 gang på tasten
Lysdiode slukket
Lysdiode lyser rødt
Lysdiode blinker rødt
VENT til LED blinker (kan tage 5 sek.)

230 V~

Tilslut Wireless kombi relæ til netspænding og lyskilde (ellers kan produktet ikke programmeres).

0V

Lyskilde

13 1x -

11 1x - LED:
12 1x - LED:

15

- LED:
1x - LED:

Lysdiode
Vigtigt: Vent til lysdiode blinker.
Kan tage 5 sek. eller mere.
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Sæt scenen efter behov
Få faste lysindstillinger til bestemte situationer f.eks. rengør-

Betjening

ing og spisning.

Efter endt programmering vil enhederne have
følgende funktion:

Komponenter
Vælg selv hvilke - og hvor mange - af nedenstående kom-

Øverste tangent
Kort tryk V/H: Tænd / Sluk. Langt tryk V/H: justerer op / ned
Kombienheder: Styrer den tilknyttede lyskilde.
Batteritryk: Styrer alle lyskilder.

ponenter du vil installere
505D6002

Wireless Batteritryk LK FUGA 4 slutte

505D6503

Wireless Relæ Kombi

505D6101

Wireless Lysdæmper Kombi 250 W UNI

Nederste venstre tryk
Fremkald Scenarie 1

Nederste højre tryk
Sluk alt.

Minimum 1 stk.

Lysscenarier
11 Tilslut Wireless kombienheder til netspænding og belastning.

Scenarie Link

230 V~
0V

Lyskilde

Indstil lysniveauet på alle modtagere til det ønskede scenarie.
Først programmeres scenariet på alle kombienheder:
1) Tryk 2 gange på A (på kombidimmeren)
2 ) Tryk på den tast, hvorfra scenariet skal kaldes (LED vil herefter blinke grøn)
3) Tryk på1-knappen
4) Tryk på A-knappen
Punkt 1-4 gentages for hvert af kombienhederne.

12 Programmering af komponenterne sker efter fremgangsmåden side 21.
For at opnå den beskrevne funktion gøres følgende:
Indstil lyset til Scenarie 1 og programmer alle
sendere så nederste venstre knap aktiverer
scenariet.
Sluk lyset på alle enheder (scenarie 2) og programmér alle sendere så nederste venstre knap
aktiverer scenariet.
Programmér Control Link på øverste tangent.

Se et komplet eksempel på næste side.
13 Påsæt tangenter.
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Herefter etableres Scenarie Link, mellem sendere og modtagere (som ikke er
samme kombienhed). Man laver et link ad gangen:
5) Tryk 2 gange på A på senderen.
6) Tryk på den tast, hvorfra scenariet skal kaldes (LED vil herefter blinke grøn)
7) Tryk på A tasten på modtageren og afvent til LED blinker grøn (Dette kan
undertiden tager 5 sek. eller længere).
8) Tryk på A således at LED slukker.
Punkt 5-8 gentages for hver link.

Control Link
Tænd lyset på alle modtagere der skal indgå i Control Linket.
På sendere som skal aktivere linket:
1) Tryk 1 gang på A-knap
2) Tryk 1 gang på 1-knap (afvent at LED blinker rødt)
På hver modtager som skal styres gøres følgende:
3) Tryk enten på A-knap, hvis modtageren allerede er akiv (LED blinker rødt)
eller 1-tast, hvis den er inaktiv (LED er slukket).
Nu skal LED blinke rødt på alle enheder.
4) Klik på A-knap på en af enhederne for at afslutte programmeringen.

Lysscenarier, eksempel

Symboler ved programmering:
1x Tryk 1 gang på tasten
2x Tryk 2 gange på tasten
Lysdiode slukket
Lysdiode lyser grønt
Lysdiode blinker grønt
Lysdiode lyser rødt
Lysdiode blinker rødt
VENT til LED blinker (kan tage 5 sek.)

A

B

Wireless Batteritryk

3

1

1x - LED:

1

C

Kombi relæ

Kombi dimmer

2x - LED:
4

1x - LED:

Senarie 1
Indstil lysniveau på alle enheder og
link kombienheder til sig selv. B linjes
til sig selv.

2

1x - LED:
3

2

1

C linkes til sig selv.

2x - LED:
4

1x - LED:

1x - LED:

2

1x - LED:

3

3

1x -

4

1x - LED:

- LED

C linkes til B

2x - LED:

1

1x - LED:
2

1

4

2x - LED:

Nu linkes semder A og B til modtager C
B linkes til C:

3

1x

4

1x - LED:

- LED

1x - LED:
2
1

A linkes til B
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2x - LED:

3

1x

4

1x - LED:

- LED

1x - LED:
2

A linkes til C:
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1

1x

1x - LED:

- LED

2

Sluk først B og C. Herefter er fremgangsmåden som ved Scenarie 1. Blot vælger
du nederste højre tast til at aktivere scenariet. Gentag derfor ovenstående tre trin,
men ved alle klik mærket med 2 vælges i stedet nederste højre tast.

Sluk alt

Control Link

2

1x - LED:
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3
4

1x - LED:

Trin 5 og 6 kan slåes sammen - se side 21.
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2x - LED:

Hver kombienhed styrer sin egen
udgang på øverste tangent. Dette er fabriksindstilling for kombienheder så der
skal ikke programmeres noget. Batteritrykket styrer begge kombienheder med
Controlling. Til dette Laves 2 Control
Links A->B og A->C.

1

1x - LED:

3

1x

- LED:

1x

4
5

- LED:

1x - LED:
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Lyset slukker efter dig
Timer slukker automatisk lyset efter en tid som bestemmes af
brugeren. Timeren erstatter eksisterende afbryder.

den indstillede tid er udløbet. Hvis tangenten nedtrykkes inden timertiden er udløbet

Komponenter
506D6510

• Timer: Timeren slukker automatisk lyset når

begynder timeren forfra. Lysdioden begynder at blinke 30
sek. før timeren udløber.

1 stk. LK FUGA® indsats Timer 8 A

Lysdioden er tændt når timeren er inaktiv og fungerer dermed
som ledelys.

Betjening
Timeren har 2 driftsindstillinger, som indstilles på potentiometer
under tangenten:
• Kip: Lyset slukkes og tændes skiftevis når tangenten nedtrykkes.

Automatisk sluk
Installation
11

Installér timeren som vist i diagramet. Timeren kan forsynes
med ekstern(e) fjederbelastede afbrydere.
506DA510
6mm

L

N

L
N
Ekstra kontakt (valgfrit)

12 Fjern tangenten fra timeren for at få adgang til timerknappen.
Med indstillingsknappen kan du vælge timertider mellem 1 og
60 minutter.
For at vælge kip-funktionen skal du dreje indstillingsskruen helt
til venstre til markeringen kip.
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1
kip

60

Lad dig ikke styre
Eksisterende belysning kan dæmpes og der kan programmeres to valgfrie scenarier. Ekstra betjeningstryk til fri placering.
210A6000

Stikkontakt som kan styres fra batteritryk.
Kombienhed erstatter eksisterende afbryder.

1 stk. LK IHC® Wireless stikkontakt, mobil relæ
u. jord (kan fåes som dimmer)

Eller
505D6501

Komponenter
Der skal være mindst én kombidimmer og ét batteritryk. Vælg

LK IHC® Wireless Stikkontakt 1½ modul LK
FUGA

derudover mellem stationær installeret eller mobil stikkontakt:
Stationær stikkontakt erstatter en eksisterende stikkontakt.
Mobil stikkontakt indsættes i eksisterende stikkontakt.
505D6002

1 stk. LK IHC® Wireless Batteritryk LK
FUGA 4 slutte

505D6101

Wireless Lysdæmper Kombi 250 W UNI.
Minimum 1 stk.

Betjening
Som scenarier på side 8.Nederste højre tryk er ”Sluk rum”.
Øverste tangent på kombienheder og stikkontakt styrer kun
enheden selv, mens den på batteritryk styrer alle enheder.
Nederste tangent på kombienheder og batteritryk bruges til
aktivering af scenarier.

Styret stikkontakt
230 V~

11 Forbind Wireless kombienheden til netspænding og belastning.

0V

Lyskilde

12 Programmering: Samme fremgangsmåde som vist side 8, dog
er der nu en stikkontakt, der skal oprettes Control Link til i sidste
punkt. Stikkontakterne skal være slukket, når der programmeres
sluk alt.
Mobil eller stationær stikkontakt
13 Efter påsætning af tangenter har installationen følgende betjening:
Kombidimmer styrer eksisterende belysning. Stikkontakt
tændes og slukkes med lyset. Batteritryk har samme betjening
som kombidimmer.

Tænd

Sluk

Mobil stikkontakt

Tænd

Sluk

Wireless stikkontakt
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For meget lys kan blive for meget
Blænd af for uønsket sollys med markise styret lokalt og fra

Betjening

ekstra betjeningssted.

Kort tryk hæver eller sænker solafskærmningen(*). Når
solafskærmningen er i bevægelse, stoppes den ved at trykke
på

Komponenter
505D6508

1 stk. LK IHC® Wireless Jalousi Batteritryk

505D6507

1 stk. LK IHC® Wireless Jalousi Standard

eller .

Langt tryk: Solafskærmningen hæves ( ) eller sænkes ( ).
Motoren stopper når trykket slippes. Motoren skal være
forsynet med endestop.

Timertid 2 min.

(*)

Solafskærmning
Programmering
L

Forbind Wireless jalousi standardenhed til netspænding og
jalousimotor (ellers kan produktet ikke programmeres).
Motoren skal være udstyret med endestop og være på
minimum 20 W.

L

10mm

12 1x - LED:

11 1x - LED:

12

13

1x

- LED:

14 1x - LED:

Symboler ved programmering:
1x Tryk 1 gang på tasten
Lysdiode slukket
Lysdiode lyser rødt
Lysdiode blinker rødt
VENT til LED blinker (kan tage 5 sek.)

Tænd lyset hvor det passer dig
Tænd og sluk lyset fra ekstra batteritryk. Kombirelæet erstat-

Betjening

ter en eksisterende afbryder. Hvis der ønskes udendørs betje-

I (venstre tryk): Tænd

ningssted, placeres batteritrykket i OPUS 74 adapter.

0 (højre tryk): Sluk

Komponenter
505D6503

1 stk. LK IHC® Wireless Relæ Kombi 1 modul
LK FUGA

505D6002

1 stk. LK IHC® Wireless Batteritryk LK FUGA 4
slutte

523M5011(*)

1 stk. OPUS® 74 underlag 1 modul
(*)

520M5301(*)

Kun udendørs

1 stk. OPUS® 74 indsats adapterdæksel med
membran 1 modul
(*)

Kun udendørs

Ekstra kontakt
Programmering

230 V~
0V
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Lyskilde

Tilslut IHC Wireless kombienheden til netspænding og
belastning (ellers kan produktet ikke programmeres).

12 Programmering (gentages ved flere enheder)

2

1x - LED:
1

1x - LED:

Batteritryk

3

13 Ved udendørs montage: Montér
underlag og adapter.

1x

- LED:

4

1x - LED:

Relæ Kombienhed

Symboler ved programmering:
1x Tryk 1 gang på tasten
Lysdiode slukket
Lysdiode lyser rødt
Lysdiode blinker rødt
VENT til LED blinker (kan tage 5 sek.)

Færdig installation
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Sluk for standby-forbruget
Apparater med højt stand-by forbrug tilsluttes stationær eller

Betjening

mobil stikkontakt. Apparaterne kan herefter slukkes på alle

I

(venstre tryk): Tænd
(højre tryk): Sluk standby

betjeningstryk.
Komponenter
505D6001

1 stk. LK IHC® Wireless Batteritryk LK FUGA 2
slutte

210A6000

1 stk. LK IHC® Wireless Stikkontakt 1½
modul LK FUGA

eller
505D6501

1 stk. LK IHC® Wireless stikkontakt, mobilrelæ
u. jord

590D6049

2 stk. IHC® Wireless e-tangent

Sluk stand-by strøm
Programmering
12 1x - LED:

13

1x

- LED:
14 1x - LED:

11 1x - LED:

Ovenstående gentages ved flere enheder
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Symboler ved programmering:
1x Tryk 1 gang på tasten
Lysdiode slukket
Lysdiode lyser rødt
Lysdiode blinker rødt
VENT til LED blinker (kan tage 5 sek.)

Styr lyset uden hænder
Automatisk tænding af indendørs lys afhængigt af lysniveau
og bevægelse. Løsningen består af en PIR (bevægelses-

Komponenter

melder), som tænder lyset, hvis det er mørkt.
Når PIR‘en ikke har registreret bevægelse i en brugerbe-

506D6312

1 stk. LK FUGA® indsats PIR 10 A

stemt periode (1-20 min.), slukker lyset automatisk. Du kan
stadig tænde og slukke for lyset manuelt ved at trykke på
tangenten på PIR’ens front.

Betjening

PIR’en erstatter en eksisterende afbryder.

Se under indstillinger, punkt 3.

PIR’en kan også anvendes i manuel indstilling, dvs., at lyset
altid tændes på tryk og PIR’en slukker ved tryk eller udløbet
timertid. Denne indstilling giver den optimale energibesparelse.

Bevægelsessensor
µ

Installation
11 Installer PIR’en som vist i diagrammet.

230V
50Hz
13 Indstillinger: Under tangenten på fronten er der knap10A funktion er
per for indstillingen af PIR’en. Knappernes
forklaret i vejledningen for PIR’en.

10mm

N

Lys

L

Tid

Sens.

1
Test 20 Min. Max.

L

Mode

N

12 Vær opmærksom på:

PIR’en reagerer bedst på bevægelse på tværs.

Lysniveau over
hvilket lyset vil
tænde.

Mode: Skift mellem automatisk og manuel drift.
Ved manuel mode virker
PIR’en som almindelig
afbryder.

Følsomhed for
hvornår lyset vil
tænde.

Timer: Hvor lang tid er
lyset tændt efter bevægelse 1-20 min.
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Din forlængede arm - løsning 1
Generelt

Løsning 1 - LK IHC Wireless

Lyset tændes, slukkes og dæmpes lokalt og med fjernbetje-

Kombi lysdæmperen erstatter en eksisterende afbryder. Efter

ning. Denne renovering kan laves på to måder nemlig med

endt programmering får du følgende betjening:

IHC Wireless og med IR fjernbetjening. Se nedenstående
skema for sammenligning:

A

Tænd / sluk - Justér op /ned

A

A

B Fremkald scenarie
Løsning 1

Løsning 2

IHC Wireless

IR

Tænd, sluk, dæmpning

ja

ja

Kan udvides med IHC Control

ja

nej

Virker på tværs af rum

ja

nej

Scenarie

ja

nej

Trappe- og børnetimer

nej

ja

Beo4/Beo5 kompatibel

nej

ja

C

B

B

C

C Sluk rum

Komponenter
505D6101

LK IHC® Wireless Lysdæmper Kombi 250 W
UNI 1 modul, LK FUGA

505D0008

LK IHC® Wireless Fjernbetjening 8 kanaler

Fjernbetjent lys, inde
Forbind kombidimmeren til netspænding som vist side 8.

Scenarie 1

2x - LED:

1
3

Indstil lyset til Scenarie 1 (knap 1
og 2 på kombienhed) og programmer alle sendere så nederste
venstre knap aktiverer scenariet.

1x - LED:

4

1x - LED:
2

1x - LED:

Først linkes kombienhed til sig selv.
Fjernbetjening linkes til kombienhed.

1

2x - LED:

3

1x
4

- LED
1x - LED:

2

Vigtigt: Vent til lysdiode blinker.
Kan tage 5 sek. eller mere.

1x - LED:

Scenarie 2
Sluk lyset på kombienheden og
gentag de to forrige trin, men vælg
knap 4 i stedet for knap 3 i alle
klik 2 .

Control Link

2

Programmér Control Link på øver- 1x - LED:
ste tangent.

Vigtigt: Vent til lysdiode blinker.
Kan tage 5 sek. eller mere.
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1

1x - LED:

3

1x

- LED:

4

1x - LED:

Din forlængede arm - løsning 2
Løsning 2 - IR fjernbetjening

Komponenter

Lyset kan tændes og slukkes lokalt og med fjernbetjening.
Både Lauritz Knudsen fjernbetjening og B&O Beo4 og Beo5
kan bruges.
Afhængig af driftsindstilling kan lyset indstilles til timerdrift og

506D6120

1 stk. LK FUGA® indsats lysdæmper TOUCH
IR 350 UNI

506D0104

1 stk. LK IR Fjernbetjening 4 tryk

børnetimer - se nedenfor.
En eksisterende afbryder erstattes ved installationen af en LK
TOUCH IR 350 UNI lysdæmper. En fjernbetjening kan styre
op til 4 TOUCH dæmpere.

Betjening
Afhænger af driftsform, se tabel i punkt

13

nedenfor.

Fjernbetjent lys, inde
11 Installer TOUCH som vist i diagrammet.
10mm

L

12 Valg af fjernbetjeningsknap.
Når lysdæmperen leveres, vil alle knapper på fjernbetjeningen kunne styre lysdæmperen. Drej potentiometeret under lysdæmperens frontafdækning over på 8 eller 9, og F
tryk på ønsket knap på fjernbetjeningen (f.eks. knap 2) mens fjernbetjeninger er rettet N
mod lysdæmperen. Drej tilbage til driftsindstilling. Nu vil kun knap 2 kunne fjernbetjene
lysdæmperen. Hvis lysdæmperen aktiveres ved berøring af touch-fladen i mere end 10 sek. vil alle fire
knapper på fjernbetjeningen atter kunne betjene lysdæmperen.

90

78

Korte tryk

23

1

456

13 Installer TOUCH lysdæmperen på drejeomskifteren under lysdæmperens front.
Lange tryk

1

Skiftevis Tænd (memory)/sluk

Skiftevis regulering op/ned

2

Skiftevis Tænd (memory)/sluk

Skiftevis regulering op/ned

3

Skiftevis Tænd (maks.)/sluk

Skiftevis regulering op/ned

4

Skiftevis Tænd (maks.)/sluk

Skiftevis regulering op/ned

5

Skiftevis Tænd (maks.)/sluk

Børnetimer. Tryk 5 sek.: Lyset dæmpes straks til 75% og dæmpes helt i løbet af 30 min.

6

Trappetimer. Tændes på maks. niveau.
Slukkes efter 10 min.

Tryk 5 sek.: Lyset forbliver tændt (indikeres med blink i tilsluttede lyskilde).
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IHC Control pakke
IHC Control overtager styringen af den installerede renove-

Komponenter

ringspakke baseret på IHC Wireless. Dette giver mange nye

169E3306

muligheder, for eksempel

Gruppe- og målertavle udvendig
gruppetavle UG150- 6

• Sluk Alt funktion
• Hjemmesimulering

820B1202

IHC Control® Controller Visual

120B1062

IHC Control® Strømforsyning 72 W

• Tid og kalenderstyret installation
• Samarbejde mellem de enkelte styringer
• Overvågning og styring via internet (både via grafisk
brugergrænseflade og via e-mails)

Bemærk at denne tavle kan købes som færdigkonfigureret

• Modtage e-mail når hændelser indtræffer

tavle, 469T6888 (grå) / 469T4888 (hvid).

• Yderligere udbygning med f.eks. varmestyring, tyverialarm
modems mv. Dette kræver dog fortrådning til disse produk-

Betjening

ter.

Talrige muligheder: Betjeningstryk, iPhone, iPad, iPod,
Android smartphone, e-mail, grafisk brugergrænseflade mv.

Fjernbetjent lys, inde
Installation
Først installeres og monteres strømforsyning og controller i tavlen
som vist i det forbindelsesdiagram, som leveres med controlleren.
Herefter gøres følgende:

11 Åbn IHC Visual og indsæt de LK Wireless komponenter, der
svarer til dem, som er indsat i installationen.

12 Indsæt funktionsblokke svarende til de installerede renoveringspakker - se skema til højre.

13 Forbind komponenter og funktionsblokke.
14 Justér funktionsblokkenes egenskaber, så styringen får den
ønskede funktion.
15 Link Wireless komponenterne til IHC Controlleren.
16 Upload IHC Visual projektet til controlleren.

- Se eksempel på næste side...
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Hvilke funktionsblokke skal jeg bruge?
Pakke

Funktionsblokke

1. Fjernbetjening ude

1.1.01. Kip blok med tænd, sluk og timer funktion

2. Automatisk sluk

-

3. Bevægelsessensor

-

4. Styret stikkontakt

1.1.01. Kip blok med tænd, sluk og timer funktion

5. Solafskærmning

3.01. Persiennestyring

6. Lysscenarier

1.2.03. Trådløs dimmer 1 og 2 tastbetjent
1.1.03. Fremkald eller gem op til 8 scenarier

7a. Fjernbetjening inde

1.2.03. Trådløs dimmer 1 og 2 tastbetjent
1.1.03. Fremkald eller gem op til 8 scenarier

7b. Fjernbetjening inde

-

8. Sluk stand-by strøm

1.1.01. Kip blok med tænd, sluk og timer funktion

9. Ekstra kontakt, ude/

1.1.01. Kip blok med tænd, sluk og timer funktion

inde

IHC Control pakke eksempel - Scenarie
I IHC Visual gøres følgende
11

Indsæt komponenterne

12

Indsæt funktionsblokkene

- LK IHC Wireless tryk 4 tast

- 1.2.03.c. Trådløs dimmer 1 og 2 tastbetjent

- LK IHC Wireless kombi 4 tast

- 1.1.03.b. Fremkald eller gem op til 8 scenarier

13

Forbind trykkene som vist.
De 2 øverste tryk forbindes
til 1.2.03c og de 2 nederste
tryk forbindes til 1.1.03.b.

14

Produkterne linkes op til controlleren: Vælg ”Controller” -> ”Link/test LK IHC Wireless produkter”. Herefter fremkommer følgende dialog:

15

Klik på ’Link alle’. Herefter linker IHC Visual produkterne i den rækkefølge, de vises i listen.

16

For hver produkt fremkommer efter tur en dialog. Dialogen viser,
hvilket produkt der skal linkes. Tryk på produktets programmeringsknap (mærket med A) og derefter første betjeningsknap
(mærket med 1-tal)

17

Upload projektet til Controlleren.
19

Programmering af IHC Wireless generelt
IHC Wireless kan programmeres på mange flere måder end angivet under løsningerne. Ønsker du at lave din
egen programmering, viser vi her den generelle fremgangsmåde.
Ved programmering kan man lave to typer trådløse forbindelser

Der er 3 lamper i installationen,
som alle forsynes IHC Wireless
lysdæmpere.

(links):
Control Link

Slukket

Navnet ”Control Link” hentyder til at man med denne forbindelse opnår en komplet styring af modtageren. For at styre modtageren kræves to tryk, f.eks. en tangent eller to knapper på en fjernbetjening.
Funktion af tryk ved Control link afhænger af, hvilken modtager der

Dæmpet 60%

Tændt

modtager signalet:
Control link: To tryk på sender styrer alle modtagere.

Modtager

Funktion

Relæ

Tryk 1 = tænd
Tryk 2 = sluk

Dimmer eller

Tryk 1 kort/langt = tænd / regulering OP

motorstyring

Tryk 2 kort/langt = sluk / regulering NED
Programmeringen af begge tryk foregår i en
arbejdsgang.

Scenarie Link
Navnet ”Scenarie Link” hentyder til, at denne forbindelsestype
bruges til aktivering af lyssætninger (scenarier). Når et Scenarie

Scenarie 1

Link aktiveres, tændes modtageren på det lysniveau, den er indstillet til under programmeringen. Når der er flere modtagere, der

Scenarie 2

aktiveres af forbindelsen, vil kombinationer af de enkelte modtageres lysniveauer kunne programmeres og senere aktiveres af
det pågældende tryk.
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Scenarie link: Et tryk på sender fremkalder en lyssætning.

Programmering:
Før du går igang
For at sikre en vellykket programmering bør man overholde følgende:
1. Forbind alle modtagere og kombienheder til netspænding og eventuel belastning. Disse enheder modtager
deres forsyningsstrøm fra nettet og vil derfor ikke fungere, hvis de ikke er forbundet.
2. I fremgangsmåden i det følgende skal man AFVENTE, at lysdioderne lyser på den angivne måde, INDEN man
går videre med næste trin. Der kan undertiden gå 5 sek eller mere. Hvis ikke de lyser som angivet, er der gået
noget galt og man bør begynde forfra.
3. Hvis der indgår kombienheder, skal Scenarie Links programmeres FØR control link. Ellers kan man ikke indstille
lyset individuelt på de enkelte modtagere.
4. Husk at kombienheder er både sender og modtager og derfor skal indgå i både sender- og modtagerprogrammeringen.
Fremgangsmåde ved programmering:
Control Link
Tænd lyset på alle modtagere, der skal indgå i Control Linket
På sendere som skal aktivere linket:
1. Tryk 1 gang på A-knap
2. Tryk 1 gang på 1-knap (afvent at LED blinker rødt)
På hver modtager som skal styres gøres følgende
3. Tryk enten på A-knap, hvis modtageren allerede er akiv (LED blinker rødt) eller 1-tast, hvis den er inaktiv (LED er
slukket)
Nu skal LED blinke rødt på alle enheder.
4. Klik på A-knap på en af enhederne for at afslutte programmeringen.
Scenarie Link
Indstil lysniveauet på alle modtagere til det ønskede scenarie.
Først programmeres scenariet på alle kombienheder:
1. Tryk 2 gange på A (på kombidimmeren)

Kun kombienheder

2. Tryk på den tast, hvorfra scenariet skal kaldes (LED vil herefter blinke grøn)
3. Tryk på1-knappen
4. Tryk på A-knappen
Punkt 1-4 gentages for hver kombienhed.
Herefter etableres Scenariet Link mellem sendere og modtagere (som ikke er samme kombienhed). Man laver et
link ad gangen*:
5. Tryk 2 gange på A på senderen.
6. Tryk på den tast hvorfra scenariet skal kaldes (LED vil herefter blinke grøn)
7. Tryk på A tasten på modtageren og afvent til LED blinker grøn (Dette kan undertiden tager op til 5 sek.)
8. Tryk på A således at LED slukker.
Punkt 5-8 gentages for hvert link.
Slet al programmering i enhed:
Hold A-knappen nede indtil enhedens lysdiode skiftevis har lyst grønt og rødt 2 gange. Afslut med endnu et tryk
på A-knap.
(*)

Såfremt senderne ikke er kombienheder kan man programmere flere links i een arbejdsgang ved at gentage

punkt 5 og 6 for hver sender og derefter udføre punkt 7 på hver modtager (som godt kan være en kombienhed).
Afslut med punkt 8.
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IHC Wireless programmet
Såfremt du selv ønsker at sammensætte din IHC Wireless renoveringsløsning, kan du nedenfor se det
komplette IHC Wireless program.

Modtagere

Sendere
505D6001 (Hvid)

505D6505 (Hvid)

LK IHC Wireless® batteritryk

LK IHC® Wireless Relæ universalenhed

Beskrivelse

Batteritryk med 1 tangent

Beskrivelse

Universalenhedmed 6A relæ

Modul

1M

Modul

1M

Farve

Hvid, lysegrå, koksgrå

Farve

Hvid, lysegrå, koksgrå

Batteri

3V knapcelle type R2032

505D6103 (Hvid)

505D6002 (Hvid)

LK IHC® Wireless Lysdæmper universalenhed

LK IHC Wireless® batteritryk
Beskriv-else

Batteritryk med 2 tangenter

Beskrivelse

250W universallysdæmper

Modul

1M

Modul

1M

Farve

Hvid, lysegrå, koksgrå

Farve

Hvid, lysegrå, koksgrå

Batteri

3V knapcelle type CR2032

505D6003 (Hvid)

505D6501 (Hvid)
LK IHC® Wireless stikkontakt

LK IHC® Wireless batteritryk
Beskrivelse

Batteritryk med 3 tangenter

Beskrivelse

Stikkontakt med relæ, 13A

Modul

1½M

Modul

1½M

Farve

Hvid, lysegrå, koksgrå

Farve

Hvid, lysegrå, koksgrå

Batteri

3V knapcelle type CR2032

505D6504 (Hvid)

505D6508 (Hvid)
LK IHC® Wireless Jalousi
Beskrivelse

J alousi styring, fås både som batteritryk eller indsats

Modul

1M

Farve

Hvid, lysegrå, koksgrå

Batteri

3V knapcelle type CR2032

LK IHC® Wireless lampeudtag
Beskrivelse

Lampeudtag med 5A relæ

Modul

Ø 80 mm

Farve

Hvid, lysegrå

505D6103 (Hvid)
LK IHC® Wireless lampeudtag

505D0004 (Grå)
LK IHC Wireless nøglering
®

Beskrivelse

Nøglering med 4 betjenings-tryk

Farve

Grå

Batteri

3V knapcelle type CR2032

Beskrivelse

Lampeudtag med 250W lysdæmper

Modul

Ø 80 mm

Farve

Hvid, lysegrå

210A6000 (Hvid)
LK IHC® Wireles mobil
stikkontakt

505D0008 (-)
LK IHC® Wireless
fjernbetjening

Beskrivelse

Mobil stikkontakt med relæ og uden jord

Beskrivelse

Fjernbetjening med 8 kanaler

Modul

1½M

Modul

Koksgrå med børstet stål

Farve

Hvid

Batteri

2 stk. LR03 (type AAA)

210A6002 (Hvid)
LK IHC® Wireles mobil
stikkontakt

525B0001 (-)
LK IHC Wireless® for indbygning input
1-4 kanal
Beskrivelse

Batteri
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Input 1-4 kanal, til indbygning i
produkter som skal sende input til IHC
Wireless systemet
3V knapcelle type CR2032

Beskrivelse

Mobil stikkontakt med relæ og med jord

Modul

1½M

Farve

Hvid

Modtagere

Kombienheder
210A6001 (Hvid)

LK IHC® Wireless mobil
stikkontakt
Beskrivelse

Mobil stikkontakt med lysdæmper, og
uden jord

Modul

1½M

Farve

Hvid

505D6503 (Hvid)
LK IHC® Wireless kombienheder
Beskrivelse

Kombienhed med 6A relæ

Modul

1M

Farve

Hvid, lysegrå, koksgrå

505D6101 (Hvid)
LK IHC® Wireless kombienheder
210A6003 (Hvid)

LK IHC® Wireless mobil
stikkontakt
Beskrivelse

Mobil stikkontakt med lysdæmper, og
med jord

Modul

1½M

Farve

Hvid

Beskrivelse

Kombienhed med 250W lysdæmper

Modul

1M

Farve

Hvid, lysegrå, koksgrå

505D6507 (Hvid)
LK IHC® Wireless Jalousi standard

505D6506 (Hvid)
LK IHC® Wireless Jalousi med lås
Beskrivelse

Anvendes til styring af f.eks markiser,
persienner og gardiner. Enheden kan
låses så den ikke kan fjernbetjenes. 0,1 2A, 20 - 460W

Modul

1M

Farve

Hvid

Beskrivelse

Anvendes til styring af f.eks. markiser,
persienner og gardiner. Enheden kan
fjernbetjene andre enheder. 0,1 - 2A,
20 - 460W

Modul

1M

Farve

Hvid, lysegrå, koksgrå

FUGA elektronik
506D6120

LK FUGA TOUCH Lysdæmper

506D6312

LK FUGA PIR, 10 A

506D6306

LK FUGA PIR, 180, 10 A

506D6310

LK FUGA PIR, 180, 230 V
250R

506D6510

LK FUGA Timer 8 A

505D6001 (Hvid)
LK IHC® Wireless Output 1 relæ
for indbygning
Beskrivelse

Output 1 relæ, til indbygning anvendes
som modtager foran en brugsgenstand
49x28x48mm.
BDH(uden ledninger)

Modul

1M

Farve

Grå

2323

Kontakt med omtanke
På lk.dk kan du se små film om de mange,
spændende løsninger, LK IHC Bolig konceptet
giver mulighed for. Her kan du også finde en
lokal el-installatør, som kan hjælpe dig videre.
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Telefon 4420 7000

•

www.lk.dk
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