


Osram DALIeco BT Config

Android Applikaation käyttöohje; Valaistusohjaus
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Osram DALIeco BT Config

Android Applikaation käyttöohje; valaistusohjauksen määrittäminen.

Käyttöönotto

1. Lataa sovelluskaupasta OSRAM BT CONFIG applikaatio.

2. Applikaation käynnistyessä anna sille lupa käyttää puhelimen Bluetooth- ja 

paikannusyhteyksiä.

3. Koti-valikossa kosketa Connect to a Osram BT controller ja applikaatio 

alkaa hakemaan saatavilla olevia ohjaimia.

4. Kosketa haluamasi ohjaimen nimen kohdalta ja siitä avautuvasta valikosta 

Connect. Mikäli et ole varma oletko yhteydessä oikeaan ohjaimeen, voit 

vilkuttaa siihen liitettyjä valaisimia Blink toiminnolla. Ensimmäisellä 

käyttökerralla hyppää tästä suoraan kohtaan 6.

5. Anna ohjaimelle salasana, mikäli sellainen on asetettu. Applikaatio voi 

pyytää salasanaa myös, jos yhteys katkeilee.

6. Yhteyden saatuaan applikaatio avaa CONTROL ikkunan ja yhdistämäsi 

ohjaimen nimi tulee näkyviin yläriville.
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Osram DALIeco BT Config

Android Applikaation käyttöohje; valaistusohjauksen määrittäminen.

Ohjaimen nimeäminen

• Avaa valikko koskettamalla vasemmasta yläkulmasta        tai vedä 

vasemmasta reunasta oikealle päin, kosketa       Settings ja siitä 

avautuvasta ikkunasta Controller info. Koskettamalla ohjaimen nimen 

kohdalta avautuu näppäimistö ja voit nimetä sen.

• Voit myös asettaa kuvauksen ohjaimelle koskettamalla Description kohdan 

nimikenttää. 

• Käytä nimessä ja kuvauksessa mahdollisimman hyvin ohjaimet yksilöivää 

ilmaisua. Esim. Kouluissa ohjaimen nimeksi sopii sen luokan numero/nimi 

mihin valaistus on asennettu ja kuvaukseen voi laittaa sen sijainnin koulun 

sisällä.
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Osram DALIeco BT Config

Android Applikaation käyttöohje; valaistusohjauksen määrittäminen.

Salasanan asettaminen

• Avaa valikko koskettamalla vasemmasta yläkulmasta       tai vedä 

vasemmasta reunasta oikealle päin ja kosketa

Settings -> Password.

• Avautuvasta ikkunasta voidaan asettaa, luoda ja/tai resetoida salasanat;

– Järjestelmänvalvojalle (Admin password), jota käytetään Osram BT 

Config applikaatiossa.

– Käyttäjälle (User password), jota käytetään Osram BT Control 

applikaatiossa.

Huom. Molemmat salasanat asetetaan vain siihen pariliitettyyn ohjaimeen.
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Osram DALIeco BT Config

Android Applikaation käyttöohje; valaistusohjauksen määrittäminen.

Valaistusryhmien luominen

1. Luotuasi laiteparituksen voit luoda valaisimien ohjaukselle omat ryhmät. 

CONTROL valikossa kosketa vasemmasta yläkulmasta        tai vedä 

sormella vasemmasta reunasta oikealle päin.

2. Valitse avautuvasta valikosta      Grouping ja sen jälkeen avautuvan 

ikkunan alareunasta Activate Grouping. Applikaatio alkaa etsimään 

ohjaimeen liitettyjä valaisimia. Tämä vaihe kestää hieman ja valaisimet 

voivat vilkkua päälle/pois useampaan kertaan.

3. Kun ohjain on löytänyt kaikki siihen liitetyt valaisimet, avautuu pop-up

ilmoitus; Discovering Complete! ja kuinka monta valaisinta ohjain on 

löytänyt. Kuittaa tähän OK.

4. Voit nyt valita - jolloin tekstipohja muuttuu tummemmaksi – valaisimen 

kerrallaan (valittu valaisin alkaa vilkkumaan) ja määrittää haluamasi 

ryhmät. Kun oikea valaisin vilkkuu, koskettamalla sen kohdalla olevaa 

numeroa, voit määrittää sille oman ryhmän 1 – 4 välillä. Huom. Valaisimen 

ryhmä on määritelty, kun sen ohjaimen nimen perästä katoaa * -merkki.

5. Kun haluamasi ryhmät on määritelty, poistu valikosta koskettamalla 
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Osram DALIeco BT Config

Android Applikaation käyttöohje; valaistusohjauksen määrittäminen.

Valaistusryhmien nimeäminen

1. Luotuasi valaistusryhmät, voit myös nimetä ne. Kaksoiskosketa ryhmän 

nimeä Group1, kirjoita ryhmälle haluamasi nimi ja paina SAVE.

2. Vasemmasta alareunasta voit vaihdella ryhmiä ja nimetä ne samaan 

tapaan kuin kohdassa 1.

Valaistustilan ”SCENE” luonti

1. Jokaista ryhmää voidaan ohjata erikseen. Ryhmien luonnin jälkeen, voit 

luoda valaisintiloja myös CONTROL ikkunassa. Paina alareunasta 

haluamasi ryhmän numero, aseta ryhmälle sopiva valoteho ja toista sama 

muille ryhmille. Kun haluttu valoteho on asetettu kaikille ryhmille, kosketa 

oikean yläkulman       ikonia ja voit luoda uuden Scene:n eli valaistustilan.

2. Voit nimetä valaistustilan ja luoda sen CREATE SCENE painikkeesta.

3. Kuittauksen jälkeen avautuu SCENES ikkuna, jossa voi vaihdella 

haluamiaan valaistustiloja ja kokeilla käyttäjälle sopivia skenaarioita.
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Osram DALIeco BT Config

Android Applikaation käyttöohje; valaistusohjauksen konfigurointi.

Ohjaimen konfiguraatioasetukset

1. Avaa valikko koskettamalla vasemmasta yläkulmasta        tai vedä 

vasemmasta reunasta oikealle päin ja sieltä       Current configuration.

2. Applikaatio avaa viimeisimpänä käytetyn konfiguraation. Applikaatiosta 

löytyy myös Pre-set profiles, joita voi sellaisenaan hyödyntää monissa eri 

kohteissa. Valitse haluamasi profiili Load a profile painikkeen alta.

3. Uuden profiilin luominen: kts. seuraava sivu 9

4. Mistä tahansa valitusta profiilista voi muokkata seuraavia toimintoja (Huom. 

muokatut Pre-set profiilit tallennetaan aina uutena profiilina)

– Ihmiskeskeinen valaistus (Human Centric Lighting) kts. sivu 10

– Ajanhallinta-asetukset (RTC = Real Time Clock) kts. sivu 11

– Ajastimet (Timers) kts. sivu 11

– Valonsäätö (Light Regulation) kts. sivu 12

– Liikkeentunnistus (Motion Detection) kts. sivu 13

– Painokytkimen asetukset (Push Button Settings) kts. sivu 14

– Laajennetut asetukset (Advanced Settings) kts. sivu 15

– DALI:n parametrit (DALI parameters) kts. sivu 16
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Osram DALIeco BT Config

Android Applikaation käyttöohje; valaistusohjauksen konfigurointi.

Ohjaimen konfiguraatioasetukset; Profiilin luominen

• Mikäli esiasetetut profiilit eivät tarjoa kohteeseen sopivaa 

konfiguraatiota, voidaan myös kustomoida oma profiili:

1. Avaa valikko koskettamalla vasemmasta yläkulmasta        tai vedä 

vasemmasta reunasta oikealle päin ja kosketa        My profiles.

2. Luo uusi profiili       ikonista. Tässä ikkunassa voidaan myös poistaa luotu 

profiili painamalla hetki poistettavan profiilin nimen kohdalta, kunnes 

oikeaan yläreunaan ilmestyy      ikoni ja koskettamalla sitä.

3. Valitse oikea ohjain, eli DALIeco BT RTC Controller.

4. Valitse avautuvasta ikkunasta aloitusprofiili; esim. Meeting room.

5. Nyt voidaan muokata profiilin konfiguraatio halutunlaiseksi ja tallentaa se 

uutena profiilina. Lisätietoja konfiguroinnista kts. edellinen sivu 8

6. Siirry nimeämään muokattu profiili oikean yläkulman        ikonista.

7. Anna profiilille nimi koskettamalla Type a name tekstikenttää.

8. Voit myös antaa kuvauksen profiilille koskettamalla Description 

tekstikenttää.

9. Lopuksi tallenna valmis profiili        ikonista.
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Osram DALIeco BT Config

Android Applikaation käyttöohje; valaistusohjauksen konfigurointi.

Ihmiskeskeinen valaistus (Human Centric Lighting)

1. Avaa valikko koskettamalla vasemmasta yläkulmasta        tai vedä 

vasemmasta reunasta oikealle päin.

2. Kosketa        Current configuration -> Human Centric Lighting ->

Configure.

3. Avautuvassa ikkunassa on oletusasetuksena kuusi ajankohtaa ja niitä voi 

myös lisätä oikean alareunan       ikonista.

4. Koskettamalla mitä tahansa riviä avautuu valinnat, josta voit poistaa 

(Delete) kyseisen asetuksen tai muokata (Modify) sitä.

5. Muokkauksessa voit muuttaa aloitusajankohtaa (Time), valonvoimakkuutta 

(Light Level) ja värilämpötilaa (Color Temperature).

6. Voit myös testata asetuksia ns. pikakelauksella ikkunan alareunassa 

olevasta        ikonista.
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Osram DALIeco BT Config

Android Applikaation käyttöohje; valaistusohjauksen konfigurointi.

Ajanhallinta (RTC = Real Time Clock)

1. Avaa valikko koskettamalla vasemmasta yläkulmasta        tai vedä 

vasemmasta reunasta oikealle päin ja sieltä       Current configuration -> 

RTC.

2. Voit asettaa automaattisen kellonajan, päivämäärän ja aikavyöhykkeen 

synkronoinnin sekä synkronoidaanko ne myös yhdistettäessä DALIeco BT 

Control applikaatiolla ohjaimeen.

Ajastimet (Timers)

1. Avaa valikko koskettamalla vasemmasta yläkulmasta        tai vedä 

vasemmasta reunasta oikealle päin ja sieltä       Current configuration -> 

Timers.

2. Ajastimia löytyy 4 kappaletta ja jokaisen voi konfiguroida itsenäisesti. 

Ajastimeen voi asettaa aloituskellonajan (Start Time), lopetuskellonajan 

(Stop Time) ja lisäksi viikonpäivät milloin ajastukset ovat voimassa.

Huom. Ajastimilla ei ole keskinäisiä prioriteetteja, joten vältä päällekkäisiä 

ajastuksia.
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Osram DALIeco BT Config

Android Applikaation käyttöohje; valaistusohjauksen konfigurointi.

Valonsäätö (Light Regulation)

• Kun ohjaimeen on kytketty myös valontunnistin, niin voidaan aktivoida 

valonsäädöt (Light Regulation).

• Valaistusvoimakkuus säätyy automaattisesti ulkoisen valonlähteen mukaan 

(mm. päivänvalo).

1. Avaa valikko koskettamalla vasemmasta yläkulmasta        tai vedä 

vasemmasta reunasta oikealle päin ja sieltä       Current configuration -> 

Light Regulation.

2. Valaistusvoimakkuus voidaan säätää ryhmittäin (ryhmien luominen kts. 

sivu 6) joko viimeisimmän tilan (Last state) tai määrittää valotehon 

prosentuaalisesti (Switch on level).
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Osram DALIeco BT Config

Android Applikaation käyttöohje; valaistusohjauksen konfigurointi.

Liikkeentunnistus (Motion Detection)

• Kun ohjaimeen on kytketty myös liikkeentunnistin, niin voidaan aktivoida 

liikkeentunnistus (Motion Detection).

1. Avaa valikko koskettamalla vasemmasta yläkulmasta        tai vedä 

vasemmasta reunasta oikealle päin ja sieltä       Current configuration -> 

Motion Detection.

2. Voit aktivoida liikkeentunnistuksen, asettaa sille poiskytkentäviiveen 

(Switch Off Delay), eli kauanko pitää kulua aikaa ilman liikettä, kunnes 

valaisimet menevät pois päältä. Ja lisäksi voi asettaa kytkeytyykö 

valaisimet päälle liikettä tunnistaessa (Automatically Switch On).

17 

December 

2019

13



Osram DALIeco BT Config

Android Applikaation käyttöohje; valaistusohjauksen konfigurointi.

Painokytkinasetukset (Push Button Setting)

• Voit asettaa ohjaimeen liitettävälle painokytkimelle eri toimintoja.

1. Avaa valikko koskettamalla vasemmasta yläkulmasta        tai vedä 

vasemmasta reunasta oikealle päin ja sieltä       Current configuration -> 

Push Button Setting.

2. Aseta toiminnot koskettamalla Push button behaviour kohdalta, josta voit 

valita seuraavat asetukset;

– Päälle (On)*

– Päälle/Pois (On/Off)*

– Päälle/Pois/Himmennys (On/Off/Dim)*

– Päälle/Pois/Himmennys/Tallenna (On/Off/Dim/Store)*

*) Painokytkimen lyhyt painallus kytkee valoja päälle/pois. Pitkä painallus 

himmentää tai kirkastaa valoa ja kaksoispainallus tallentaa sen hetkisen 

valotehon.
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Osram DALIeco BT Config

Android Applikaation käyttöohje; valaistusohjauksen konfigurointi.

Laajennetut asetukset (Advanced settings)

1. Avaa valikko koskettamalla vasemmasta yläkulmasta        tai vedä 

vasemmasta reunasta oikealle päin ja sieltä       Current configuration -> 

Advanced settings.

2. Valikosta voit muuttaa asennuskohteeseen sopivia asetuksia, kuten:

– Valmiustilatason aktivointi (Activate Standby Level)

– Valaistuksen maksimi- ja minimivoimakkuuden (Max. Light Level & 
Min. Light Level)

– Värilämpötilasäädöt (Tunable White Detection Mode).
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Osram DALIeco BT Config

Android Applikaation käyttöohje; valaistusohjauksen konfigurointi.

DALI Parametrit (DALI Parameters)

1. Avaa valikko koskettamalla vasemmasta yläkulmasta        tai vedä 

vasemmasta reunasta oikealle päin ja sieltä       Current configuration -> 

DALI parameters.

2. Voit asettaa Järjestelmävirheen tason (System Failure Level) ja 

Käynnistystason (Power On Level).
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Osram DALIeco BT Config

Määritykset KOULUKONSEPTI 1, 1.2 ja 2

• 23 W 2400mm versiossa (GLALG2L023) maksimaalinen 

valonvoimakkuus pitää rajata kahdeksaankymmeneen 

prosenttiin:

1. Avaa valikko koskettamalla vasemmasta yläkulmasta        tai vedä 

vasemmasta reunasta oikealle päin ja sieltä       Current 

configuration -> Advanced settings.

2. Kosketa Max. light level kohdalla prosenttilukemaa ja aseta siihen 

80%.

• Muut konseptikohtaiset määritykset kts. sivu 19, 20 tai 21
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Osram DALIeco BT Config

Määritykset KOULUKONSEPTI 1

• Valaisinryhmät (Grouping) tulee luoda seuraavanlaisesti (ohje kts. sivu 6):

– Tauluvalaisin = Group1 (kts. kuva alh.)

– Ensimmäinen rivi = Group2

– Toinen rivi = Group3

• Ja ne pitää nimetä (ohje kts. sivu 7):

– Group1 = Tauluvalaisin 

– Group2 = Rivi 2

– Group3 = Rivi 3

• Ihmiskeskeinen valaistus (HCL = Human Centric Lighting)

– Aseta alla olevan kuvan mukaisella tavalla. (ohje kts. sivu 10)

• Ajastimet (Timers)

– Timer1 pitää asettaa (ohje kts. sivu 11) alkamaan klo 6.00 ja 
loppumaan klo 17.00
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Osram DALIeco BT Config

Määritykset KOULUKONSEPTI 1.2

• Valaisinryhmät (Grouping) tulee luoda seuraavanlaisesti (ohje kts. sivu 6):

– Tauluvalaisimet = Group1 (kts. kuva alh.)

– Ensimmäinen rivi = Group2

– Toinen rivi = Group3

• Ja ne pitää nimetä (ohje kts. sivu 7):

– Group1 = Tauluvalaisimet 

– Group2 = Rivi 2

– Group3 = Rivi 3

• Ihmiskeskeinen valaistus (HCL = Human Centric Lighting)

– Aseta alla olevan kuvan mukaisella tavalla. (ohje kts. sivu 10)

• Ajastimet (Timers)

– Timer1 pitää asettaa (ohje kts. sivu 11) alkamaan klo 6.00 ja 
loppumaan klo 17.00
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Osram DALIeco BT Config

Määritykset KOULUKONSEPTI 2

• Valaisinryhmät (Grouping) tulee luoda seuraavanlaisesti (ohje kts. sivu 6):

– Tauluvalaisin = Group1 (kts. kuva alh.)

– Ensimmäinen rivi = Group2

– Toinen rivi = Group3

– Kolmas rivi = Group4

• Ja ne pitää nimetä (ohje kts. sivu 7):

– Group1 = Tauluvalaisin

– Group2 = Rivi 2, Group3 = Rivi 3, Group4 = Rivi 4

• Ihmiskeskeinen valaistus (HCL = Human Centric Lighting)

– Aseta alla olevan kuvan mukaisella tavalla. (ohje kts. sivu 10)

• Ajastimet (Timers)

– Timer1 pitää asettaa (ohje kts. sivu 11) alkamaan klo 6.00 ja 
loppumaan klo 17.00
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