
 Tento snímač je malý a nenápadný, nemění vzhled 

vašeho osvětlovacího tělesa. 

 Zajišťuje řízení osvětlení v závislosti na denním 

světle a přítomnosti pro váš osvětlovací systém 

freeDim. 

 Automaticky detekuje přítomnost zařízení Apple  

 nebo Android s aktivovaným Bluetooth®.* 
 

 

 

 Kancelář 

 Konferenční místnost 

 Zasedací místnost 

 

 Obchodní centrum 

 

freeDim 

Osobní osvětlení pro vás! 

 

Vytváříte své vlastní preferované světelné prostředí pro vámi zvolený prostor, 

které se automaticky zhasíná a bezdrátově spíná vaším inteligentním zařízením 

iOS nebo Android. 

Automatickým detekováním zařízení s aktivovaným Bluetooth® může aplikace 

freeDim zapínat světla v místnosti a upravit osobní nastavení uživatelů před tím, 

než vstoupí*. Světla se i bez potřeby snímače pohybu vypnou, když uživatelé 

prostor opustí, čímž tento systém poskytuje další úspory energie. 

Můžete libovolně zapojit. Můžete libovolně ovládat. Můžete libovolně vlastnit. 

Vítejte ve světě freeDim. 

 

 

Řešení, které vám umožňuje nastavit osvětlení přesně tak, jak požadujete, 

a které se přizpůsobí vašim potřebám a osobním preferencím; pomocí 

freeDim můžete vytvořit své vlastní osvětlovací řešení, které napodobuje 

denní světlo, šetří energii a současně vás nabudí. 
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Technické údaje 
freeDim Sense (FD-3101) 
Zapojení 
freeDim:  pružný kabel 80 cm zakončený 

6pinovou modulární zástrčkou. 

Mechanické údaje 
Rozměry:   32,4 x 15,5 x 9,4 mm 

Materiál (plášť):  žáruvzdorný polykarbonát 
Barva: šedá (RAL 9006) 

IP kód:  
Hmotnost 

 IP30 
22 g 

Provozní podmínky 
Okolní teplota: 0 °C až +50 °C 

Poznámka: teplotní rozdíl mezi 

detekovaným cílem a pozadím 

musí být nejméně 

4 °C 

Relativní vlhkost:  Max. 90 %, nekondenzující 

Teplota skladování: 

Svítivost: 

 

-40 °C až +80 °C 

5 až 5000 luxů 

 

freeDim Master (FD-1101) and Follower (FD-2101)  

Elektrické údaje  
Síťové napájení 
(L/N): 

85 Vstř. – 264 Vstř., 50 – 60 Hz, 

max. 28 mA 
DALI (DA+, DA–): napájení max. 8 mA (základní izolace, 

použijte kabel pro jmenovité napájení). 
Vhodné pro ovládání až 4 zařízení. 

Kabel (napájení a 
DALI): 

Jmenovité napájení, 0,5 až 1,5 mm² 

pevný, odizolovaný, 8 až 9 mm 

 
Mechanické údaje 
Plášť: nehořlavá směs ABS 

(UL94–V0) 
Rozměry: 
Hmotnost: 

147 × 35 × 22 mm 

250 g 
Výkonový poměr a frekvence 
Bezdrátový protokol 
802.15.4: 

Vestavěná anténa max. –2 dBm při 

2,4 GHz, kanály 15 a 25 
Bezdrátová 
technologie  
Bluetooth® (řídicí): 

Vestavěná anténa max. –8 dBm při 2,4 
GHz, vysílací kanály 37, 38 a 39 

 
Provozní a skladovací podmínky 
Provozní teplota:  
Teplota skladování:  
Relativní vlhkost: 
tc 

0 °C až +50 °C 
-40 °C až +80 °C 
max. 90 %, nekondenzující 
+75 °C 

Řídicí jednotka  

FreeDiM Sense a Master 

 

Detektor FreeDiM Follower 

 


