
No. model sensor 1 sensor 2 Output situatie

1 1 1 een van beiden doet licht aan/uit of dimt (10% - 100%)

2 touch dimmer 1 x licht aan/uit of dimmen (10% - 100%)

3 x 1 licht aan/uit of dimmen (10% - 100%)

4 1 1 een van beiden doet licht aan/uit of dimt (10% - 100%

5 handveeg sensor 1 x licht aan/uit of dimmen (10% - 100%)

6 x 1 licht aan/uit of dimmen (10% - 100%)

7 1 1
het licht gaat aan als beide de deuren geopend zijn en gaan uit als beide deuren dicht zijn. Géén dim 
functie mogelijk

8 deursensor 1 x het licht gaat aan als de deur geopend is en gaat uit als de deur dicht is. Géén dim functie mogelijk

9 x 1 het licht gaat aan als de deur geopend is en gaat uit als de deur dicht is. Géén dim functie mogelijk

10 1 1
het licht gaat aan als je binnen het bereik van 1 van de sensoren komt, en gaat uit als er 30 seconden geen 
beweging gedetecteerd wordt. Geen dim-funcie mogelijk

11 bewegingsmelder 1 x
het licht gaat aan als je binnen het bereik van de sensor komt, en gaat uit als er 30 seconden geen 
beweging gedetecteerd wordt. Geen dim-funcie mogelijk

12 x 1
het licht gaat aan als je binnen het bereik van de sensor komt, en gaat uit als er 30 seconden geen 
beweging gedetecteerd wordt. Geen dim-funcie mogelijk

13 touch dimmer deursensor een van beiden doet licht aan/uit of dimt (10% - 100%)

Als de deur open is, zal de tast sensor het licht niet aan/uit kunnen zetten, maar werkt deze als dimmer 
(10% - 100%)                                      

14 touch dimmer deursensor Als de deur dicht is, kan het licht wél aan/uit gezet worden en/of de juiste dimstand ingesteld worden 

De deursensor kan te allen tijde aan/uit gezet worden, geen dim-functie mogelijk

Als de PIR sensor werkt, zal het licht aangaan en met de tast sensor kan men dimmen (10% - 100%)                                  

15 touch dimmer PIR Op dat moment kan met de tastsensor het licht dan niet aan/uit gezet worden

Als de PIR  sensor niet werkt, kan men met de tast sensor het licht aan/uit zetten en/of dimmen (10% - 
100%)

Als de deur open is, kan de handveeg sensor (GIR) het licht niet aan/uit zetten, maar kan alleen dimmen 
(10% - 100%)

16 handveeg deursensor Als de deur dicht is, kan de handveeg sensor (GIR) het licht aan/uit zetten én dimmen (10% - 100%)

De deursensor werkt bij iedere situatie

Als de PIR sensor werkt, kan het licht gedimd worden met de handveeg sensor (GIR), maar niet aan/uit 
gezet worden

17 handveeg bewegimgsmelder
Als de PIR sensor niet werkt, kan de handveeg sensor (GIR) het licht aan/uit zetten én dimmen (10% - 
100%)

Als de PIR sensor werkt, heeft de deur sensor geen functie

18 deursensor bewegimgsmelder Als de PIR sensor niet werkt, kan men met de deur sensor het licht aan/uit zetten. Dan géén dim functie

Als er geen sensor(en)  gemonteerd zijn, zal de gemonteerde LED lichtbron altijd voluit branden als het aanstaat
Als de sensor ge(her)installeerd of vervangen wordt, moet de voeding minimaal 1 minuut uit zijn
Monteer de sensor(en) altijd als de voeding uit staat

1 = met sensor
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