
  1  2 

Lysstyring revolusjonerende enkelt
LiveLink

LiveLink er det nye DALI-baserte lysstyringssystemet utviklet av STEINEL i samarbeid med 
lysspesialisten TRILUX. Det som tidligere var meget tidkrevende og komplekst, kan nå konfigureres 
med LiveLink på bare få minutter uten noen form for spesialutdannelse eller 
programmeringserfaring. Betjeningen av systemet er enkelt og intuitivt via nettbrett eller 
smarttelefon. LiveLink appen viser deg steg for steg gjennom installasjonsprosessen. Vanlige 
brukerscenarier, som for eksempel i et klasserom eller på et kontor, er lagret i såkalte "Use cases" 
og gjør planleggingen spesielt enkelt.
Med de meget sensitive LiveLink sensorene fra STEINEL, styres lyset presist avhengig av type rom 
og mengden av lys i rommet.
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LiveLink. Programvare utviklet for 
dagens elektromontører
I samarbeid med planleggere, arkitekter, elektromontører og 
brukere, la vi den største verdien på behovene til brukeren i 
utviklingen av denne programvaren. Det grafiske 
brukergrensesnittet og de intuitive brukermeldingene viser 
seg å gi store fordeler i prakis. Disse gjør det ikke bare raskt 
og enkelt å installere LiveLink komponentene, men også å 
konfigurere dem med de rette innstillingene for den 
spesifikke situasjonen.

Appen. Planlegg intelligent og 
konfigurer med "dra og slipp".
"LiveLink Installer"-appen gir montøren en rekke 
intelligente funksjoner til å konfigurere lysstyringssystemet  
raskt, enkelt og nøyaktig. Appene til LiveLink er 
tilgjengelige for iOS og Android, og er meget 
brukervennlige. 
Med "LiveLink Control"-appen kan sluttbrukeren enkelt og 
rakt justere lyset etter eget ønske. 

Den riktige løsningen for alle 
bygninger og bruksområder.

LiveLink kombinerer kunnskap om arkitektoniske forhold og 
ulike bransjespesifikke krav. Dette gir både elektromontører og 
andre brukere profesjonell, sikker og enkel adgang til 
mulighetene med lysstyring. På denne måten kan nesten alle 
segmenter og bruksområder dra nytte av LiveLink fordi den er 
tilpasset mange scenarier og standarder.

LiveLink forutser. Mange 
bruksområder er allerede 
konfigurert.
For å forenkle planlegging og installasjon av lys, gir LiveLink 
brukeren en rekke forhåndsinnstilte rom konfigurasjoner. 
Disse  kalles "Use cases" og gir brukeren en sikkerhet om 
optimalisert belysning konfigurert i samsvar med 
industristandarder. Allerede forhåndsinnstilte og grupperte 
lys gjør at installatøren enkelt kan ferdigstille lysstyringen. 
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LiveLink
Adresserbar DALI - enklere enn aldri før

Lysstyring har aldri vært mer pålitelig, raskere å planlegge, installere og drifte enn det er 
med LiveLink. Med kun én kontrollenhet og to praktiske apps kan individuelt definerbare 
områder konfigureres og kontrolleres i løpet av kort tid. Å installere LiveLink starter med 
konvensjonell DALI kabling; komponenter, armaturer, sensorer og brytere er koblet til 
styreenheten via DALI. Styreenheten og lysene krever også 230V.

Kontrollenheten har et DALI-grensesnitt og kan styres av 
nettbrett, smarttelefon eller bryter. Den kan styre opptil 16 
lysgrupper og 64 individuelle komponenter. Et integrert og 
selvstendig WiFi-nettverk gir optimal tilkobling og sikkerhet.

Sanseorganene i LiveLink-systemet er STEINEL sensorene til 
LiveLink-serien. Sensorene er tilgjengelige både med infrarød og 
høyfrekvent teknologi, og tilbyr derved sensorer til både rom og 
korridorer. Egen lyssensor er også tilgjengelig .

The LiveLink system can be fitted with all DALI lights.  
This is where TRILUX comes in, with a comprehensive  
range of options for all sorts of different applications,  
giving planners and architects broad creative flexibility  
in providing optimum lighting for any situation.

LiveLink bryterkobleren gjør det mulig å integrere opptil 
fire standardbrytere inn i LiveLink-systemet. Denne kan 
enkelt installeres bak bryteren i veggboksen. Lagrede 
belysningsscenarier kan enkelt tildeles de tilkoblede 
bryterne.

Med "LiveLink Installer"-appen, tilbyr LiveLink systemet en 
passende programvare for konfigurasjon og igangkjøring. 
"LiveLink Control"-appen gir sluttbrukeren mulighet for å 
styret lyset og velge forskjellige lysscenarier.
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LiveLink control box
Dimensjoner: (H x B x D) 21 x 204 x 30 mm 
Strømforsyning: 220 - 230 V, 50 / 60 Hz 
Grensesnitt: DALI og WiFi
DALI forsyning: integrert DALI bus forsyning,  
maks. 64 bus brukere
WiFi tilkobling: 868 MHz
Kontroll: via nettbrett og  
LiveLink Install app for programmering
Via smarttelefon/nettbrett og  
LiveLink Control app for bruk og kontroll
Andre innganger: bryterinngang (230 V)  
med  touch-dim funksjon for en eller 
flere lysgrupper eller valg av programmerte 
lysscenarier.
Materiale: Plast
EAN 4007841 013653

Bryter kobler: 4x DALI 
Dimensjoner (Ø x D) Ø 50 x 16 mm 
Strømforyning: DALI bus spenning 
Strømforbruk: 1 DALI bruker 
Inngang: 4 innganger for  
konvensjonelle brytere. 
Oppsett: via nettbrett
og LiveLink Install app 
Funksjoner: Valgbart etter oppsett  
Touch-dim funskjon for en eller flere 
lysgrupper, valg av programmerte 
lysscenarier.  
Materiale: Plast
EAN 4007841 013660

LiveLink KNX gateway 
Integrering av LiveLink 
komponenter i KNX installasjoner.
 EAN 4007841 034009

LiveLink produktoversikt

IR Quattro SLIM XS LiveLink
Dimensjoner (B x H x D): 80 x 80 x 51 mm
Strømforsyning:DALI busspenning
Strømforbruk: 2 DALI brukere
Sensorteknologi:passiv infrarød
Dekningsvinkel: 360°
Monteringshøyde: maks.  4 m
Rekkevidde: 4 x 4 m tilstedeværelse, radial og 
tangential 
Innstilling:  via LiveLink app
Tidsinnstilling: 1 min – 60 min, IQ
Luxinstilling: 10 - 1000 lux,  dagslysdrift
Brukervennlige funksjoner: bevegelsesdeteksjon,  
luxmåling, tidsinnstilling,  test-modus,
semi-automatikk / helautomatikk, teach mode, 
konstantlysregulering
IP klasse /Beskyttelsesklasse IP 20 / II 
Temperaturområde: 0°C to +40°C
Materiale: UV-beskyttet plast,  HDPE (linse) 
EAN 4007841 033040

IR Quattro HD LiveLink
Dimensjoner (B x H x D): 120 x 120 x 70 mm 
Strømforsyning: DALI busspenning
Strømforbruk: 2 DALI brukere
Sensorteknologi: passiv infrarød,  
4800 brytersoner, 4 pyro sensorer
Mekanisk innstillbar rekkevidde
Dekningsvinkel: 360°
Monteringshøyde: maks. 10 m
Reach (H = 2.8 m): max.  8 x 8 m presence/radial, 
max. 20 x 20 m tangential
Innstilling: via LiveLink app
Luxinstilling: 10-1000 lux, dagslysdrift
Tidsinnstilling: 30 sec - 60 min, IQ mode
Brukervennlige funksjoner: bevegelsesdeteksjon,  
luxmåling, tidsinnstilling,  test-modus,
semi-automatikk / helautomatikk, teach mode, 
konstantlysregulering
IP klasse /Beskyttelsesklasse: IP 20 / III 
Temperaturområde: -20°C to +55°C
Materiale: UV-beskyttet plast,  HDPE (linse) 
EAN 4007841 009717

IR Micro LiveLink
Dimensjoner (Ø x D): 80 x 21 mm
Strømforsyning:DALI busspenning
Strømforbruk: 1 DALI brukere
Sensorteknologi::passiv infrarød
Dekningsvinkel: 360° med 90° åpningsvinkel
Monteringshøyde: 2.8 m
Rekkevidde: 4 x 4 m tilstedeværelse og radial,
6 x 6 m tangential
Innstilling:  via LiveLink app
Luxinstilling: 2-2000 lux,  dagslysdrift
Tidsinnstilling: 1 min – 60 min, IQ
Brukervennlige funksjoner: bevegelsesdeteksjon,  
luxmåling, tidsinnstilling,  test-modus,
semi-automatikk / helautomatikk, teach mode, 
konstantlysregulering
IP klasse /Beskyttelsesklasse IP 20 / III 
Temperaturområde: 0°C to +40°C
Materiale: UV-beskyttet plast,  HDPE (linse)  
EAN 4007841 009748

Dual HF LiveLink
Dimensjoner (B x H x D):120 x 120 x 75 mm 
Strømforsyning:DALI busspenning
Strømforbruk: 7 DALI brukere 
Sensorteknologi: Høyfrekvens, 5.8 GHz 
Dekningsvinkel: korridor
Monteringshøyde: maks.  3.5 m
Rekkevidde (H = 2.8 m): maks 20 x 3 m,  
(10 x 3 m i hver retning)
Innstilling:  via LiveLink app
Luxinstilling: 10-1000 lux, dagslysdrift
Tidsinnstilling: 30 sec - 60 min, IQ mode 
Brukervennlige funksjoner: 
bevegelsesdeteksjon,  
luxmåling, tidsinnstilling,  test-modus,
semi-automatikk / helautomatikk, teach 
mode, konstantlysregulering
IP klasse /Beskyttelsesklasse IP 20 / III 
Temperaturområde: -20°C to + 55°C 
Materiale: UV-beskyttet plast 
EAN 4007841 009700
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LiveLink-Starterkit

Light Sensor Dual LiveLink
Dimensjoner: (H x B x D) 95 x 95 x 65 mm
Strømforsyning: DALI busspenning
Strømforbruk: 1 DALI bruker
Sensor teknologi: fotocelle
Overvåkningsvinkel: direkte og diffus
Luxinnstilling: 2-1000 lux
Innstilling: via LiveLink app
Brukervennlige funksjoner: luxmåling diffuse eller 
rettet, med konstantlysstyring.
Monteres: tak eller vegg
Egner seg for bruk: Innendørs og utendørs
IP klasse / beskyttelsesklasse: IP 54 / III 
Temperaturområde: 0°C to +40°C
Materiale: UV beskyttet plast
EAN 4007841 009762

IS 345 MX Highbay LiveLink
Dimensjoner: (H x B x D): 95 x 95 x 65 mm 
Strømforsyning: DALI busspenningvoltage
Strømforbruk: 2 DALI brukere
Sensor teknologi: passiv infrarød
Overvåkningsvinkel: 51° med 9° åpningsvinkel 
Monteringshøyde: 4 - 14 m
Rekkevidde: maks. 30 x 4 m (radial)
Innstilling: via LiveLink app
Luxinnstilling: 2-1000 lux
Tidsinnstilling: 1 min – 60 min, IQ
Brukervennlige funksjoner: bevegelsesdeteksjon,  
luxmåling, tidsinnstilling,  test-modus,
semi-automatikk / helautomatikk, teach mode, 
konstantlysregulering
IP klasse / beskyttelsesklasse: IP 54 / III 
Temperaturområde: -20°C to +50°C
Materiale: UV-beskyttet plast,  HDPE (linse)  
EAN 4007841 009731

IS 3360 MX Higbay LiveLink
Dimensjoner: (H x B x D): 95 x 95 x 65 mm 
Strømforsyning: DALI busspenning
Strømforbruk: 2 DALI brukere
Sensor teknologi: passiv infrarød
Overvåkningsvinkel: 360°
Monteringshøyde: 4 - 14 m
Rekkevidde: maks. 18 m (tangential)
Innstilling: via LiveLink app
Luxinnstilling: 2-1000 lux
Tidsinnstilling: 1 min – 60 min, IQ
Brukervennlige funksjoner: bevegelsesdeteksjon,  
luxmåling, tidsinnstilling,  test-modus,
semi-automatikk / helautomatikk, teach mode, 
konstantlysregulering
IP klasse / beskyttelsesklasse: IP 54 / III 
Temperaturområde: -20°C to +50°C
Materiale: UV-beskyttet plast,  HDPE (linse)  
EAN 4007841 009724

LiveLink produktoversikt

LiveLink-Starterkit
Inkluderer LiveLink kontrollboks,  
IR Quattro HD LiveLink og en 
bryterkobler 4x DALI
EAN 4007841 033958




