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Trådlös LED-dimring via Bluetooth

• Bluetooth
• Enkel dimring med app för Android / iOS
• Tunable-white möjligheter
• Scenariofunktioner
• 2x30W

LED-styrdon LCC60WCM, E79 842 89
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Vadsbo LightTech

Beteckning LED-styrdon LCC60WCM

Artikelnummer V-36060579WCM

E-nummer 79 842 89

Konstantström 
(per utgång)

350mA (2-57V)
500mA (2-52V)
700mA (2-42V)
900mA (2-24V)

1-20W (1-16 st LED Vf=3,6)
2-26W (1-14 st LED Vf=3,6)
2-30W (1-12 st LED Vf=3,6)
4-21W (1-6 st LED Vf=3,6)

Konstantspänning 
(per utgång)

12Vdc
24Vdc

10,5W
21W

Antal utgångar 2

Dimring Bluetooth, smartphone, surfplatta, återfjädrande brytare

Spänning, primär 220-240Vac

Omgiv.temp.max (Ta) +50°C

Testtemperatur (Tc) +75°C

Dimension (LxBxH) 220x62x34 mm

Kapslingsklass IP20

LCC60WCM
Trådlös LED-dimring via Bluetooth
Dimring av LED-styrdon med Bluetooth-teknik
Den populära styrdonserien LCC60 får nu trådlösa 
möjligheter genom Bluetooth  protokollet som finns 
integrerat i majoriteten av dagens smartphones och 
surfplattor. Med app-stöd för Android och Apples iOS 
kan man enkelt få full kontroll över sina armaturer och 
således få full dimringsmöjlighet genom sin smart-
phone.

Obegränsad räckvidd
Genom att använda MESH-nätverksteknik så behöver 
du enbart vara inom räckhåll (normalt 100m) på en en-
daste enhet för att kunna styra alla enheter. Kommuni-
kationen sker per automatik sinsemellan LED-styrdonen 
inom dess räckhåll. MESH-teknologin innebär att du 
kan bygga en storskalig installation med tusentals 
armaturer och få enkel kontroll av dessa genom din 
smartphone.

Gruppering och scenarion
Gruppera dina armaturer genom appen och dimma/
styr dem samtidigt, du kan självklart även ställa olika 
scenarion per rum. Exempelvis om du vill släcka samt-
liga ljuskällor/armaturer eller bara önskar att ett visst 
urval av dina armaturer i ett rum skall vara nerdimrade. 
Allt är möjligt genom styrdonen och appen, bara fanta-
sin sätter begränsningen!

Återfjädrande brytarfunktion
Anslut en återfjädrande brytare och få kontroll över 
vilket LCC60WCM-styrdon som du än önskar. Brytaren 
kan skräddarsys genom din telefon för att få kontroll 
över en enhet eller en grupp. Eller tom. med någon an-
nan LCC60WCM-enhet som är ansluten till Blutetooth 
MESH-nätverket. Programmering sker på ett enkelt sätt 
genom din telefon. 
Med detta stöd innebär att du enkelt kan få kontroll 
över dina LCC60WCM även om din mobiltelefon eller 
surfplatta skulle vara avstängda.

Access och delning av inställningar
Dina LCC60WCM styrdon blir parade till en masteren-
het (smartphone eller surfplatta) första gången den an-
vänds. Masterenheten kan sedan delas med vilket antal 
enheter du vill genom att ange lösenord eller lämnas 
öppet för access av vilken enhet som än önskas. Den 
interna kommunikationen mellan styrdonen är väl 
skyddat genom asymmetriska nycklar och ett krypte-
rat schema. Exempelvis kan din installatör gruppera 
dina armaturer och de önskade scenarion som önskas, 
därefter kan installatören enkelt dela dina inställningar 
med dig och du får genast de inställningar som instal-
latören satt. 
Du kan sedan dela dessa inställningar med dina nära 
och kära i hushållet för att samtliga skall få total access 
till alla ljusregleringsmöjligheter. Enkelt och användar-
vänligt.

Ständigt uppdaterade styrdon
Mjukvaran i din LCC60WCM kan enkelt uppdateras vid behov genom att koppla 
upp den genom din smartphone eller surfplatta mot nätet. Du får då tillgång till 
de senaste funktionerna och uppdateringarna på dina styrdon.
Genom MESH-nätverket så kommer dina styrdon kommunicera med varandra 
och således uppdatera varandra.

Två kanaler och färgskiftning
LCC60WCM är flexibel och har två kanaler som klarar av att driva 30W vardera. 
Genom denna möjlighet kan man alltså koppla ihop en eller flera färgskiftnings-
armaturer och få så kallade Tunable-White möjligheter. Genom att samman-
koppla dessa med Vadsbos färgskiftningsarmaturer ges högsta kvalitetsljus och 
färgskiftning från 2700K till 5700K genom hela spektret. Detta medför otroligt 
dynamiska färgskiftningsmöjligheter för en stor bredd av möjliga installationer.

Flexibilitet
Den kraftiga förmågan i LCC60 ges tillsammans marknadens vanligaste kom-
munikationsprotokoll oändliga möjligheter. Allt från enkla hushållsinstallationer 
till storskaliga kommersiella miljöer. Med LCC60WCM kan man kombinera vilken 
konstantströms- eller konstantspänningsarmatur som önskas för att få enkel och 
intuitiv kontroll genom din smartphone.

Kontrollmöjligheter
Ta ett enkelt kort på exempelvis ditt vardagsrum eller konferensrum och kombi-
nera ihop det med appen för att binda scenarion och gruppering via fotot. 
Därefter kan du få kontroll över ditt vardagsrum/konferensrum genom att dra i 
slidsen på din telefon. Otroligt pedagogiskt och enkelt.
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