
Sfeervolle verlichting naar uw behoeften in het hele huis. Dim het licht via de 
Homematic IP App, de afstandsbediening of een schakelaar. De DALI-gateway 
regelt op betrouwbare wijze DALI-armaturen in het smarthome. Het biedt 
een eenvoudige installatie op de DIN-rail en kan in voorhanden systemen 
worden geïntegreerd.
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Slim wonen, dat fascineert.

DALI-gateway
HmIP-P-DRG-DALI
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LICHT INTELLIGENT SCHAKELEN EN 
DIMMEN
Met een DALI-gateway kunnen tot 32 DALI-armaturen 
in uw thuis perfect gedimd en geschakeld worden.

De DALI-gateway kan eenvoudig in een voorhanden 
installatie met DALI-armaturen worden geïntegreerd 
en verdwijnt in de verdeelkast.

Reeds geïnstalleerde Homematic IP Knoppen en 
Schakelaars kunnen probleemloos verder gebruikt en 
geïntegreerd worden.

DE MEERWAARDE VOOR EEN SLIM THUIS
Eenmaal geïnstalleerd, kunnen DALI-armaturen aan 
de kanalen van de gateway worden toegewezen en in 
max. 16 lichtgroepen worden geregeld. 

FLEXIBELE BEDIENING VAN DE 
DALI-ARMATUREN
DALI-armaturen kunnen nu met veel Homematic IP 
apparaten zoals bijv. een Homematic IP Afstandsbe-
diening, in- en uitgeschakeld en gedimd worden.

Via de kosteloze Homematic IP App kunt u de DALI-ar-
maturen in het smarthome eveneens heel comfortabel 
via de smartphone bedienen. 

De werking vereist de aansluiting op een van 
de volgende oplossingen:

  Homematic IP Access Point met gratis 
smartphone-app en kostenloze cloudservice

  Oplossingen van externe partners

LEVERINGSOMVANG

Homematic IP DALI-gateway

Handleiding

LOGISTIEKE GEGEVENS

Artikelnummer 157283A1A

EAN-code 4047976572847

Apparaatcode HmIP-P-DRG-DALI

Verpakkingseenheid 36

Afmetingen verpakking 122 x 140 x 97 mm

Gewicht incl. verpakking 450 g

TECHNISCHE GEGEVENS

voedingsspanning 230 V~/50 Hz

Stroomopname 45 mA max.

opgenomen vermogen bij stand-by 1 W typ. (displayverlichting uit)

Kabeltype en -doorsnede
starre en flexibele kabel,

0,75-2,5 mm²

Installatie
op draagrail

DIN-rail) conform EN 60715

beschermingsgraad IP20

omgevingstemperatuur -5 tot +40 °C

Afmetingen (b x h x d) 72 x 90 x 69 mm (4 HP)

gewicht 294 g

DALI

Nominale spanning 16 VDC (typ.)

Stroom 130 mA (typ.) 250 (max.)

Aantal DALI-apparaten 32

Aantal DALI-groepen 16

COMFORTABELE INSTALLATIE
De installatie geschiedt op standaard DIN-rails in 
huisaansluitkasten en verdeelkasten.

De lasklemmen zorgen voor een eenvoudige 
aansluiting van de DALI-armaturen op zowel starre als 
flexibele leidingen.

Via het grote verlichte lc-display van de gateway 
kunnen de DALI-armaturen zonder inleren direct na de 
aansluiting op de bus aangestuurd en getest worden.

GESCHIKT VOOR VEEL DALI-LAMPEN
 tl-buizen (DT0)

 ontladingslampen (DT2)

 laagvolt-halogeenlampen (DT3)

 dimmers voor gloeilampen (DT4)

 omvorming naar DC (0-10V, DT5)

 ledmodules (DT6)

 schakelfunctie (DT7)

 kleur- en kleurtemperatuurregeling (DT8)
(niet compatibel met DALI-invoerapparaten)


