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Casambi tryk og input
(08/07/2021)

Varenummer Specifikationer tekst

4508016 / 4508017 Casambi Xpress er et trådløst panel, som konfigureres via Casambi app’en. Med de 4 knapper kan man styre en sce-
ne, en lampe eller en animation. Ved hjælp af plus- og minustasterne kan man tænde og slukke lyset eller regulere 
lyset trinløst mellem 0 og 100%. Med multifunktionsknapperne op og ned kan man bl.a. kontrollere farvetemperatur, 
indirekte/direkte belysning m.m.

Batteri
• Batteritype (bemærk! batteri inkluderet): Lithium knapcellebatteri CR2430 
• Batteritid: 2-5 år, afhængigt af brug

Mekaniske data
• Rækkevidde: op til 50 meter
• Dimensioner: 90 mm x 90 mm x 12 mm
• Farve: hvid (4508016) / sort (4508017)
• Montering: Xpress trykket leveres med en plade til montering på væg. Trykket monteres på selve bagpladen, 

inden montering på væggen, da bagpladen og trykket er udstyret med magneter.

4508019 Casambi 4CH trådløst tryk er designet til at forbinde en hvilken som helst ”normal open (NO)” trykknap til et Casam-
bi netværk. Interfacet forsynes via et batteri og behøver derfor ikke andre ledninger end dem, som forbindes mellem 
interface og trykknapper. Der kan anvendes fra 1 til 4 fjedertryk, som kan konfigureres til kontrol af lamper, en 
gruppe af lamper, en scene/animation eller styre alle lamper i ét tryk. Enheden styres trådløst via Casambi app’en.

Forbindelser
• Kabeltype: 22 AWG

Strøm
• Batteritype: CR2450 - 3V
• Indgangsstrøm (trykknap): 0,2 mA

Radio transceiver
• Driftsfrekvens: 2,4...2,483 Ghz
• Udgangseffekt: max. +4 dBm

Mekaniske data
• Dimensioner: 38 mm x 38 mm x 15 mm
• Vægt: 50 g
• Montering: kan monteres i vægdåse
• Kapslingsklasse: IP20 (kun til indendørs brug)

Drifts- og opbevaringsforhold
• Omgivelsestemperatur: -20° C til +45° C
• Relativ luftfugtighed: max. 80%, ikke-kondenserende
• Opbevaringstemperatur: -20° C til +75° C

4508055 Casambi 4-tast input modul er designet til at forbinde en hvilken som helst ”normal open (NO)” trykknap til et 
Casambi netværk. Der kan anvendes fra 1 til 4 fjedertryk, som kan konfigureres til kontrol af lamper, en gruppe af 
lamper, en scene/animation eller styre alle lamper i ét tryk. Enheden styres trådløst via Casambi app’en.

Forbindelser
• Kabel: fleksibelt 2 x 0,34 mm² (22 AWG) med en længde på 150 mm / fladt båndkabel 5 x 0,34 mm² (22 AWG) 

med en længde på 150 mm

Strøm
• Strømforsyning: 12 VDC - 24 VDC
• Strømforbrug: max. 0,2 W 
• Tryk spænding og strøm: 3,3 VDC / max. 5 mA

Mekaniske data
• Dimensioner: 35 mm x 35 mm x 22 mm
• Vægt: 35 g
• Farve: sort
• Montering: i indbyggede dåser eller kabelkanaler osv. 
• Kapslingsklasse: IP44, klasse II

Drifts- og opbevaringsforhold
• Driftstemperatur: -20° C til +50° C
• Opbevaringstemperatur: -25° C til +65° C

https://www.vanpee.dk/da/casambi-xpress-traadloest-panel-hvid
https://www.vanpee.dk/da/casambi-xpress-traadloest-panel-sort
https://www.vanpee.dk/da/casambi-4ch-push-button-interface
https://www.vanpee.dk/da/casambi-push-button-ch-tryk-12-24v
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Overensstemmelser og standarder
• Standarder: EMC 2014/13/EU, EN 60669-2-1, EN 60529
• Direktiver: LVD 2014/35/EU

4508060 Lille og kompakt 4-tasts modul, direkte drevet af 100 VAC til 240 VAC med et lavt strømforbrug på blot 0,2 W. Modu-
let styres via Casambi app’en. Det kompakte design muliggør nem installation i indbyggede dåser eller kabelkanaler. 

Forbindelser
• Fleksibel 2 x 1 mm² (AWG30), L = 150 mm: brun (BN) - L, faseleder; blå (BL) - N, neutral leder
• Fleksibelt fladt båndkabel 5 x 0,34 mm² (AWG22), L = 150 mm: grøn (GN) - T1, rød (RT) - T2, blå (BL) - T3, 

hvid (WT) - T4, sort (BK) - COM  

Strøm
• Strømforsyning: 100-240 VAC, 50 Hz - 60 Hz
• Strømforbrug: max. 0,2 W 

Mekaniske data
• Dimensioner: 40 mm x 40 mm x 20 mm
• Vægt: 53 g
• Farve: sort kabinet
• Montering: i indbyggede dåser, kasser eller kabelkanaler  
• Kapslingsklasse: IP44

Drifts- og opbevaringsforhold
• Driftstemperatur: -20° C til +50° C
• Opbevaringstemperatur: -25° C til +65° C 

Overensstemmelser og standarder
• Standarder: LVD 2014/35/EU, EN 60669-2-1, EMC 2014/30/EU 
  

450PTM215B Batteriløst og trådløst EnOcean tryk som kan styre 4 scenarier, justere lyset op og ned samt regulere Kelvin tempe-
raturer. Den indendørs rækkevidde er 10 meter. Trykket kan monteres på væg f.eks. sammen med Fuga underlag 
og ramme.

Strøm
• Strømforsyning: strøm genereres af vippebevægelse via en elektrodynamisk strømgenerator

Funktion
• Antenne: integreret PCB antenne
• Radiostandard: 2.4 GHz / Bluetooth Low Energy
• Radiokanal: BLE kanaler 37, 38 og 39
• Udgangseffekt: max. 0,4 dBm / 1,1 mW
• Rækkevidde: 10 meter indendørs
• Energibevægelse/betjeningskraft: 1,8 mm / typ. 10 N (ved stuetemperatur)
• Enhedskonfiguration: NFC (ISO 14443)

Mekaniske data
• Dimensioner: 40 mm x 40 mm x 11,2 mm

Drifts- og opbevaringsforhold
• Driftstemperatur: -25° C til +65° C

https://www.vanpee.dk/da/casambi-ligaairtast4240---110-240v
https://www.vanpee.dk/da/casambi-enocean-tryk-f-fuga

