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Het nieuwe LB Management.

LM
LBM
JM

Uit Licht- en Jaloeziemanagement is LB Management ontstaan.
Door de combinatie van diverse basiselementen en afdekkingen
biedt dit systeem voor nagenoeg elke functie voor verlichting
en zonwering een oplossing. Bij het uitbreiden van bestaande
installaties kunnen naar wens ook losse componenten (altijd
basiselement en afdekkingen) voor nieuwe componenten uit 
LB Management worden uitgewisseld, terwijl overgebleven
componenten ergens anders gebruikt worden.

De installatie is ontworpen voor de vakman.
Zo biedt de geringe inbouwdiepte van de
basiselementen van slechts 24 mm (DALIbasiselement 29 mm) meer ruimte voor de
bedrading. Een stabiele draagring van staal,
de in de behuizing opgenomen montageklauwtjes en de verhoogde uittrekkracht van
de klauwtjes zorgen voor een stevig houvast
en een optimale uitlijning in de inbouwdoos.
Bovendien kunnen neventoestellen worden
aangesloten. Testbedrijf op de bouwplaats 

is ook mogelijk zonder afdekking; de geïntegreerde testknop, waarmee ook verschillende
bedrijfsmodi ingesteld kunnen worden, verkort
de montagetijd. De afdekkingen worden met
behulp van stabiele bevestigingspinnen van
roestvrij staal gewoon ingestoken. Bij de
montage zorgt de geïntegreerde signalering
middels led‘s of display ervoor, dat er geen 
te voorkomen verwisseling kan plaatsvinden 
bij de toewijzing van de basiselementen en
afdekkingen.
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Alle voordelen op rij.
EENVOUDIGE EN SNELLE INSTALLATIE

COMPATIBEL

STUREN VAN VERLICHTING EN ZONWERING

COMFORTABEL BEDIENEN

Bouwstenensysteem waarbij de basiselementen en afdekkingen naar gewenste
functie gecombineerd kunnen worden. 
Een eenvoudig opkliksysteem en veel
aansluitruimte om snel te kunnen werken.

Bij bestaande Licht- en Jaloeziemanagementsystemen kunnen ook losse componenten vervangen worden door de nieuwe
LB Management componenten zodat
“oud en nieuw” door elkaar gebruikt kan
worden.

Sturen verlichting en zonwering in één
systeem en in één design. Altijd eenvoudig
in het gebruik, dankzij de identieke afdekkingen. Van schakelen en dimmen tot het
sturen van de lamellen.

Handmatig bedienen via de tasters met
duidelijke symbolen voor het aanduiden
van de functies. Met Bluetooth via de
smartphone. Automatisch middels tijdschakelklok, aanwezigheidsmelder of
automatische schakelaar. Altijd intuïtief.

TESTKNOP EN BEDRIJFSMODISCHAKELAAR

CLEVER CONFIG APP

BLUETOOTH LOW ENERGY

VOORDELIG UITBREIDEN OF RENOVEREN

Met de geïntegreerde testknop is op de
bouwplaats een testbedrijf mogelijk zonder
afdekking. Hiermee worden ook verschillende
bedrijfsstanden ingesteld. Voor optimale
inbedrijfname.

Met deze app worden de Bluetooth appa
raten van LB Management met een smartphone ingesteld en bediend: voor comfor
tabel bedienen van de verschillende functies,
het tonen van waarden en standen, het
maken van tijdsturingen en het instellen van
parameters zoals nalooptijd of lichtsterkte.

Met Bluetooth Low Energy verlopen de connectie en de data-overdracht bijzonder comfortabel. Daarom wordt deze technologie bij
LB Management toegepast – niet alleen voor
de configuratie, maar ook voor de bediening.
Onafhankelijk van WLAN en van netwerken.

Bij bestaande Licht- of Jaloeziemanagement
installaties kunnen de componenten door de
vakman probleemloos uitgewisseld worden
of kunnen nieuwe bouwstenen naadloos
worden toegevoegd. Voordelig, zonder veel
moeite.

Het bouwstenenprincipe van LB Management biedt duidelijke
voordelen, niet alleen voor installateurs maar ook voor opdrachtgevers.

Kenmerkend zij de eenvoudige installatie en inbedrijfname, de
mogelijkheid tot uitbreidingen achteraf van bestaande installaties
en de comfortabele bediening.
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Een toepassing: eengezinswoning.
Bij particuliere projecten biedt LB Management meer comfort en
energiebesparing door verlichtingsregeling gebaseerd op behoefte.
Door automatische schakelingen worden routines van alle dag
vergemakkelijkt. Individuele instellingen en variabele bedienmogelijk
heden verhogen het wooncomfort.

1

2

„Hands-free-verlichting“ met
Automatische schakelaars: p
 raktisch
en energiezuinig
	Alarmfunctie: knipperend licht bij 	

bewegingsdetectie
3

Automatische verlichting in het gastentoilet: niet meer zoeken naar de schakelaar

4

Verlichtingssturing met neventoestel: 
extra bedienpunten

5

Buitensluitbeveiliging: deactivering van
automatische rolluiksturing met een druk
op de knop.

6

Hele zones schaduw geven: rolluiken in
groepssturing per ruimte, etage of het 
hele huis regelen

7

Astrofunctie: woonkamer tijdgestuurd
en volgens zonnestand schaduw geven

4
5
4

1
2
3
7
6

6

6
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De beschrijving van de scènes, met schakelplan en stuklijst van de apparaten, vindt u in
het LB Management Workbook.
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Een toepassing: kantoorgebouw.
Bij utiliteitsbouw, zoals bijvoorbeeld een kantoor, worden de
arbeidsomstandigheden met het LB Management op eenvoudige
wijze geoptimaliseerd. Hier zorgen automatische schakelingen
voor meer veiligheid en comfort. Met een constante lichtregeling
wordt er bovendien meer energie bespaard.

1

Tijdsafhankelijke lichtregeling in het
entreegebied: veilig en energiezuinig

2

	Automatische trappenhuis verlichting:

automatische schakelaars bieden veiligheid,
ook bij renovatie of uitbreiding

3
1

3

In de spreekkamers: altijd de juiste verlichting
met behoefte-afhankelijke verlichting- en
zonweringsregeling

4

Constante verlichtingsfunctie op kantoor:
optimale verlichting door de combinatie van
aanwezigheidsmelder en DALIstuurapparaat

5

Half automatische verlichting met energiebespaarfunctie door de juiste nalooptijden:
ideaal voor de keuken of serverruimte

5

3

5

4
4
2
4

1
2

De beschrijving van de scènes, met schakelplan en stuklijst van de apparaten, vindt u in
het LB Management Workbook.
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De bedienelementen.

De basiselementen.
BASISELEMENTEN VERLICHTING

STUURAFDEKKING STANDAARD
De Stuurafdekking Standaard is een afdekking voor alle basiselementen
uit het LB Management. De bediening van verlichting dan wel zonwering
gebeurt handmatig. De taster kan boven, onder en ook volvlaks bediend
worden. De afdekking is met of zonder symbolen verkrijgbaar.

Van gewoon schakelen tot
dimmen van energiezuinige
lampen of tot Tunable White
regeling, de basiselementen
voor Licht bieden alle moge
lijkheden. Zowel als hoofdals als neventoestel mogelijk.
Relais schakelunit 1-kanaals

Elektronische schakelunit 1-kanaals

Impulsgever

Tastdimmer standaard led

Tastdimmer universeel led

Power DALI Taststuureenheid TW

Neventoestel 2-draads

Neventoestel 3-draads

Jaloeziebasiselement Standaard

Jaloeziebasiselement Universeel

STUURAFDEKKING UNIVERSEEL
De Stuurafdekking Universeel met geheugen- en blokkeerfunctie is
geschikt voor bijna alle LB Management basiselementen. Elke wiphelft
heeft een gekleurde led, die dient voor functie- en statusaanduiding.
De bediening gebeurt handmatig of automatisch. De afdekking voor
besturing van zonwering is beschikbaar met pijlsymbolen.

TIMER STANDAARD MET DISPLAY
De Timer Standaard is een 1-kanaals schakelklok voor alle basiselementen. Het hoogwaardige oppervlak van echt glas, heeft een
verlicht display en zes tiptoetsen voor bediening. Via de snelprogrammering kan de actuele tijd als schakeltijd worden opgeslagen.
De sperfunctie deactiveert automatische schakelingen, nevenunits
en tijdprogramma‘s. Dankzij de astrofunctie worden schakeltijden
aan de zonnestand aangepast.

BASISELEMENTEN JALOEZIE

TIMER UNIVERSEEL BLUETOOTH
De Timer Universeel Bluetooth is een afdekking voor
alle basiselementen voor besturing van verlichting
en zonwering. Bediening verloopt naar keuze handmatig met de beide wippen of met de smartphone
via de Clever Config App. Gekleurde led‘s voor
functie-aanduiding en passende bedrukking van 
de wippen optimaliseren de bediening.

Met beide basiselementen
voor zonwering „Standaard“
en „Universeel“ wordt in c ombinatie met de LB Management afdekkingen aan alle
eisen van moderne zon
weringsturing tegemoet
gekomen.
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Bedienen
in JUNG design.
De bedienelementen in LB Management
zijn allemaal in het uitgebreide JUNG
design beschikbaar. Daardoor vallen 
zij niet alleen op door intuïtieve bedien
filosofie, maar ook door hun vorm, kleur
en materiaal.

14

15

Met een druk op de knop.
STUURAFDEKKING STANDAARD

STUURAFDEKKING STANDAARD

Met pijlsymbolen voor het sturen van
zonwering

Zonder symbolen voor het sturen van
verlichting

STUURAFDEKKING UNIVERSEEL

STUURAFDEKKING UNIVERSEEL

Linker taster met pijlsymbolen voor het 
sturen van zonwering

Linker taster zonder symbolen voor het 
sturen van verlichting

Met de stuurafdekkingen „Standaard“ en
„Universeel“ worden, afhankelijk van het basis
element, verlichting of zonwering handmatig
geregeld. De universele uitvoering heeft extra
comfortfuncties. Zo kunnen met de rechter
taster bovenaan (met slotsymbool) de sper-

functie voor alle automatische schakelingen
en de geheugenfunctie geactiveerd worden.
Naast twee schakeltijden kan ook de ventilatiepositie van gordijnen worden vastgelegd.
Dankzij de verhelderende symbolen is de
bediening zelf verklarend.
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De Timer Standaard.
TIMER STANDAARD MET DISPLAY

TIMER STANDAARD MET DISPLAY

LS 990 in alpine wit

LS 990 in zwart

TIMER STANDAARD MET DISPLAY

TIMER STANDAARD MET DISPLAY

A creation in alpine wit

A creation in zwart met glazen raam

Echt glazen front in zwart of wit met zes tiptoetsen voor
intuïtieve bediening – dat zijn de markante kenmerken van de
Timer Standaard met verlicht display. Zo wordt de automatische
sturing van verlichting en zonwering bijzonder comfortabel.
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SCHAKELTIJDEN
De Timer Standaard heeft twee weekblokken; van
maandag – vrijdag en van zaterdag – zondag. Voor
beide kunnen schakeltijden voor verlichting (vier tijden)
of zonwering (twee tijden) geprogrammeerd worden.

ASTROFUNCTIE
De Astrofunctie regelt verlichting en zonwering
afhankelijk van zonsopkomst en zonsondergang.

ZOMER- EN WINTERTIJD OMSCHAKELING
De omschakeling van zomer- naar wintertijd en
omgekeerd gebeurt automatisch. Schakeltijden
worden zo vanzelf aangepast.

SPERFUNCTIE
Bescherming tegen ongewenst buitensluiten: als de
sperfunctie is geactiveerd, dan is dat zichtbaar op
het display.

Timer met Comfortplus.
Na twee minuten schakelt het display automatisch uit; de continue weergave van de
actuele tijd is desgewenst mogelijk. Via de
snelprogrammering kan de actuele tijd als
schakeltijd worden opgeslagen. De volgende

Jaloezie looptijd of schakeltijd wordt op het
display getoond. De geïntegreerde Astrofunctie, automatische Zomer-/Wintertijd
omschakeling en een sperfunctie zijn ook
geïntegreerd.

Op het display met achtergrondverlichting van de Timer Standaard
worden alle waardes duidelijk leesbaar getoond.
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Timer Universeel Bluetooth.

TIMER UNIVERSEEL BLUETOOTH

De Timer Universeel Bluetooth valt op door
zijn bedienconcept. Zowel mechanisch met
een druk op de knop, als ook mobiel met 
een smartphone met Clever Config App vinden de bediening en parametering plaats. 
De combinatie met de licht- en temperatuursensor maakt een automatische, zonnestand
afhankelijke zonwering- en verlichtingssturing
mogelijk. Dankzij Bluetooth Low Energy zijn

connectie en gegevensoverdracht eenvoudig
en veilig.

Lichtsterkte- en
temperatuursensor
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De Clever Config App.
VERBINDING MAKEN
De verbinding van de app met het
LB Management apparaat gebeurt
via Bluetooth Low Energy. Na een
succesvolle scan worden de gevonden apparaten overzichtelijk in een
lijst getoond. De betreffende appa
raatconfiguratie kan nu worden
overgedragen naar de app.

VOLGENS DE STAND VAN DE ZON
Naast de programmering volgens tijd
kunnen de processen met de Astrofunctie ook afhankelijk van de stand
van de zon worden ingesteld. In de loop
van het jaar passen de tijdstippen
voor op- en neer sturen van jaloezieën
en rolluiken en voor het aan- en uitschakelen van verlichting zich aan
aan de veranderende zonsopkomst
en zonsondergang.

EENVOUDIGE INBEDRIJFNAME
De gekoppelde apparaten kunnen
nu ruimtes toegewezen krijgen en
een naam, wat de toewijzing bij de
bediening vergemakkelijkt. In het
menupunt „Parameter“ kunnen
dan de apparaatinstellingen geheel
naar wens worden gedaan of gewoon gekopieerd worden van reeds
bestaande apparaten.

VEILIGER
De configuratie en koppeling van de
apparaten kunnen desgewenst met
een wachtwoord worden beveiligd
en zo beschermd worden tegen
onbevoegde toegang. Ook de pairingmodus kan beveiligd worden; zo
kan het betreffende apparaat niet
door anderen met de app bediend
worden.

TIMER INSTELLEN
Automatische tijdprogramma‘s: zo
eenvoudig als een wekker op de smartphone worden ook tijdssturingen
voor het LB Management gemaakt.
Daarmee wordt het betreffende
apparaat op bepaalde tijden aan- 
of uitgeschakeld, of wordt het in een
bepaalde stand gezet, zoals bijvoorbeeld „Verlichting 40 % gedimd.“

EENVOUDIGE BEDIENING
Met een tip van de vinger wordt de
verlichting aan- of uitgeschakeld
of tot de gewenste lichtsterkte gedimd. Jaloezieën en rolluiken worden
omhoog of omlaag gestuurd of in
de gewenste positie gezet. Zelfs 
de lamellenhoek kan gemakkelijk
worden ingesteld.

Meer informatie over de instellingen van de Clever Config App vindt u in het LB Management Workbook.
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Gewoon duidelijk.
Verlichting volgens stemming, verlichting naar behoefte –
de componenten van LB Management brengen meer
comfort en energiebesparing in de verlichtingsregeling.
Heel eenvoudig met automatische schakelaars, aanwezigheidsmelders en dimmers.
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De Automatische schakelaar.
AUTOMATISCHE SCHAKELAAR 1,10 M

AUTOMATISCHE SCHAKELAAR 2,20 M

Automatische verlichting.
De automatische schakelaars 1,10 m en 2,20 zorgen voor
een bewegingsafhankelijke verlichtingsturing.

Het 180° bereik van de automatische schakelaar wordt door twee PIR-sensoren bewaakt,
die apart of samen gebruikt kunnen worden.
In de functie van bewegingsmelder zijn zij
ideaal voor in gangen en hallen. De 2,20 m

variant is ook uitermate geschikt voor kantoren
of loungeruimtes. De instellingen in de uni
versele uitvoering worden heel gemakkelijk
gemaakt met de Clever Config App.

Instellen via de
Clever Config App
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3m

De plafondwachter/
aanwezigheidsmelder.

Ø 20 m
AANWEZIGHEIDSMELDER/PLAFONDWACHTER

Op de detectie-eigenschappen van de Plafondmelder/Bewegingsmelder kun je vertrouwen. Op een montagehoogte tot
zes meter neemt hij alles waar, wat er in een cirkel van ongeveer
20 meter beweegt. Daarvoor heeft het apparaat drie van
elkaar onafhankelijke PIR sensoren. Alle instellingen worden
gemakkelijk gedaan via de Clever Config App.

Elke van de drie PIR sensoren heeft een apart
te activeren bereik toegewezen gekregen
met 120° detectiehoek. Door het groeperen
van max. vijf apparaten kan het bereik worden uitgebreid. Met zijn eigenschappen van
Aanwezigheidsmelder zorgt het apparaat
bijvoorbeeld in een kantoor automatisch
voor energiebesparende verlichting op de
werkplek. In gangen en hallen toont de plafondwachter zijn sterke punten. Het apparaat

heeft een 360° detectiebereik met een radius
van 20 meter – uitgaande van installatie op
drie meter hoogte. Het apparaat heeft een
aanwezigheids-, nachtverlichting-, alarm- en
hotelfunctie evenals een continue lichtregeling.

Instellingen via de
Clever Config App
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DRAAIDIMMER/POWER DALI-POTENTIOMETER
De Draaidimmers Standaard en Universeel werken volgens
het fase-aan- of fase-afsnijdprincipe. De instelling op het
dimprincipe dat past bij de aangesloten verbruiker gebeurt
automatisch of bij de Universele uitvoering ook handmatig.
Een gekleurd led toont de gekozen bedrijfsstand. De Power
DALI potentiometer bedient lichtbronnen met DALI interface,
inclusief kleurtemperatuur sturing (Tunable White).

DIMMER MINI UNIVERSEEL LED
De compacte dimmer is geschikt voor inbouw in reguliere
inbouwdozen. De bediening van alle gangbare lichtbronnen
gebeurt dan via een 2-draads neventoestel, draai neventoestel
of een pulsgever met maakcontact. Ook de Dimmer Mini
werkt volgens het fase-aan- of fase-afsnijdprincipe.

Dimtalent.
Voor sturing van verlichting die gericht is op de toekomst staan u
met LB Management verschillende mogelijkheden ter beschikking,
inclusief de integratie van DALI lichtsystemen. De verschillende bouwvormen kunnen gekozen worden aan de hand van de situatie.

REG DIMMER UNIVERSEEL LED / VERMOGENSUITBREIDER
De dimmervariant voor in de verdeler werkt ook volgens
het fase-aan/ fase-afsnijdprincipe. De REG dimmer wordt
bediend via een 2- of 3- draads neventoestel of een pulsgever met maakcontact. De vermogensuitbreider led wordt
als vermogensuitbreider gebruikt voor grotere belastingen
voor de LB Management dimmer. Bovendien werkt hij ook
met de actuele generatie KNX REG dimactoren.

32

33

LB Management Workbook.
114 LB MaNaGeMeNT shadiNG

LB MaNaGeMeNT shadiNG 115

5.4.2 Group and central control

Group control

central control

GROUP CONTROL

INDIVIDUAL CONTROL
CENTRAL CONTROL

In the case of group control, one blind insert with any attachment functions as master and transmits the control commands to all connected blind inserts, to which the motors are connected.
The blinds can be individually controlled locally using the downstream blind inserts.

EN_Workbook_LB-Management_2018.indb 114

GROUP CONTROL

INDIVIDUAL CONTROL

In the case of very large systems, for example in office buildings, all blinds can be controlled centrally. The entire system can be globally protected against storms if a wind sensor is connected. A
group controller is installed on every floor and the respective master is centralised with a higher
level master. This results in the following control options: Centrally via the master, floor by floor
via the group controller and individually locally.
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EN_Workbook_LB-Management_2018.indb 115

16.03.2018 13:42:52

USaGe SceNarioS 37

36 USaGe SceNarioS

2.2.7 Switch restaurant lighting centrally

2.2.8 The hotel corridor – check-in and arrival

As owner of a restaurant or tavern, do you want to switch your lighting centrally from one place
and not have to constantly operate multiple switches in various areas? Using the Dimmer for rail
mounting, you switch and dim the complete lighting installation using the Standard Control Button on 2-wire satellite unit. The power boosters enable the connection of LED lighting up to
800 W. The standardised brightness of the entire lighting installation provides a harmonious
well-being ambiance.

Basic lighting is required in hotel corridors. The ceiling observer / presence detector in combination with dimmers from LB Management provides this function and even more. When a guest
enters the detection area, the lighting in the hotel corridor switches from the preselected basic
brightness (40 percent) to the switch-on brightness (100 percent) and the guest walks to his hotel
room in the light. The settings for the detection area of the ceiling observer as well as the delay
time and switch-on brightness can be comfortably adjusted using the Clever Config app. If you
have optimally parametrised one device, you can copy the settings and transfer them to all other
devices of the hotel.

RESTAURANT APPLICATION EXAMPLE

for fuse box with universal
dimmer LED for rail mounting

HOTEL CORRIDOR APPLICATION EXAMPLE

2

2

Universal touch dimmer LED
Ceiling observer/presence detector

2

power attachment LED for
rail mounting
4

4
2
2

2

103

3-wire satellite unit
Ceiling observer/presence detector

3

2

2

102

101

2-wire satellite unit
Standard control button

Number of wires without PE

Number of wires without PE

coMPoNeNTS

arTicLe No:

QUaNTiTy

deTaiLS

Universal dimmer for rail mounting LED
Power booster for rail mounting LED
Standard Control Button
2-wire satellite unit

UD 1755 REG
ULZ 1755 REG
..1700..
1720 NE

1
1
1
1

see page 60
see page 61
see page 67
see page 59

coMPoNeNTS
Universal LED Touch Dimmer
3-wire satellite unit
Ceiling observer

arTicLe No:

QUaNTiTy

deTaiLS

1711 DE
1723 NE
DWPM 17360..

1
1
1

see page 53
see page 59
see page 66
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4.3.7 DALI

Proceed as follows to set the operating mode and the basic brightness:
− First, ensure that the load is switched off.
TOUCH DIMMER
UNIVERSAL 1711 DE
STANDARD 1710 DE

ROTARY DIMMER
UNIVERSAL 1731 DD

DALI stands for “Digital Addressable Lighting Interface” and is a standard for the digital data
transmission between components of a lighting system. DALI was developed at the beginning of
the 21st century and has largely replaced the 1-10-V technology in buildings. The objective was the
creation of an easy to use interface in a system with low component costs.

MINI UNIVERSAL DIMMER LED
1724 DM

Button for setting
operating mode and
minimum brightness

Automatic

1

Trailing edge phase
control LED
Leading edge phase
control LED

L N

Select operating mode
Press and hold button
until the LED lights
LED lights
> 4 Seconds

Press and release the button
repeatedly until the desired
operating mode is selected.
<1s

LED lights in the colour of the
selected operating mode

> 30 seconds time-out cancel / reset

Set minimum brightness

DALI originally arrived in international standardisation as Appendix E4 of DIN EN 60929. In the
course of further development and implementation of further functions, DALI today is currently
described in the DIN EN 62386 series of standards.
DALI provides the following functions and options:
− Switching and dimming from various places
− Control gear elements with different designs and from different manufacturers show the
same dimming behaviour
− Standardised dimming characteristic curves for adaptation to the sensitivity of the human
eye
− Selection between linear and logarithmic dimming behaviour
− Switching process is relocated to the electronic ballast (no more wear in the relay, no dimensioning of switching currents is necessary, no separate contactors)
− Scene control
− Targeted approach or start-up of values
− Coordinated fading between scenes
− Individual, group or central control
− White point can be adjusted during operation (“tunable white”, TW)
− Colour control
DALI is particularly suitable for multi-purpose rooms or office rooms or open plan offices and
training or presentation rooms and production halls.

Press and hold button.
When the automatic
operating mode is selected,
the calibration to the
load is first performed.
Keep button pressed.
Lighting of the lamp must be recognisable in the lowest dim position.

LED flashes.
Light switches to the lowest brightness and
becomes brighter slowly.

Release button as soon as the
desired minimum brightness is
reached.

LED lights, operating mode and minimum
brightness are set.

Optionally change minimum
brightness again:
light switches to the lowest
brightness again and becomes
brighter slowly.

> 30 seconds time-out
settings are saved.

Save settings:
Briefly press button once
< 1 Second

LED extinguishes.

BEDIENELEMENTEN
De verschillende mogelijkheden voor
bediening van verlichting en zonwering
gedetailleerd beschreven en duidelijk
voorgesteld. Inclusief toepassingsvoorbeelden en aanwijzingen over aansluitvarianten.

Group or central control is when individual blind inserts are interconnected via the satellite unit
inputs. As only one satellite unit input is needed, group and central controls can only be realised
with the Universal blinds insert.
One satellite unit can control multiple blind inserts simultaneously, and provides the advantage
that it can be cascaded in any way so that the blinds can be controlled flexibly individually, per
room, per floor or per building, also with more than three hierarchy levels.

daLi iNSTaLLaTioN rULeS
Note the following for the installation of a DALI system:
1. DALI is FELV (functional(ly) extra low voltage; .
2. No special data cables have to be used. For example, an NYM cable can be used.

L
N
Dali
Dali
PE
3. The same installation rules as for high-voltage installations are applicable for the cable installation of the DALI control cables.
4. DALI control cables and mains power cables may be under the same protective cover or
drawn into the same tube.

SCHAKELSCHEMA‘S
De beschrijvingen in het Workbook 
zijn altijd voorzien van concrete
schakelschema‘s, van de eenvoudige
montage van losse componenten 
tot aan complexe installaties met
meerdere neventoestellen of groepsschakelingen.

INBEDRIJFNAME
Inbedrijfname en parametrering van de
losse LB Management apparaten worden
eveneens gedetailleerd uitgelegd en
afgebeeld. Daarmee kan de installateur
zich al van te voren inwerken of ter plekke
op de bouwplaats zaken gericht nakijken.

Het handboek voor de elektrotechnische installateur: met het
LB Management Workbook heeft de vakman alle informatie
over het bouwstenensysteem bij de hand. Van de losse bouw
stenen via functies en toepassingsvoorbeelden tot aan concrete
schakelschema‘s – alle wetenwaardigheden in een overzicht.
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Overzicht van de artikelnummers.
1201 URE
Relaiseenheid 1-kanaals
201 TE
Tijdschakelklok basiseenheid

1701 SE
Relaiseenheid 1-kanaals

Lichtmanagement basiselementen LB Management basiselementen
225 TDE
Draaidimmer Tronic
225 NVDE
Draaidimmer led en conventioneel

1201-1 URE
Relaiseenheid met potentiaalvrij
contact

266 GDE
Draaidimmer

1202 URE
Relaiseenheid 2-kanaals

254 UDIE1
Draaidimmer universeel met
incrementaalgever

1254 TSE
Tronic schakeleenheid
1244 NVSE
Triac schakeleenheid LV

1704 ESE
Elektronische schakeleenheid
1-kanaals

1224 LEDUDE
Led tastdimmer Universeel

1710 DE
Tastdimmer Standaard led

1225 SDE
Tastdimmer standaard

1711 DE
Tastdimmer Universeel led

1730 DD
Draaidimmer Standaard led
1731 DD
Draaidimmer Universeel led

254 NIE1
Neventoestel met incrementaalgever

1733 DNE
Draaineventoestel 3-draads

UD 1255 REG
DIN-rail dimmer universeel

UD 1755 REG
Dimmer Universeel led

ULZ 1215 REG
DIN-rail vermogensuitbreider

ULZ 1755 REG
Vermogensuitbreider led

1252 UDE
Serietastdimmer universeel

Jaloeziemanagement
basiselementen

1240 STE
Taststuureenheid 1-10V
1713 DSTE
Power DALI-taststuureenheid TW
1220 NE
Neventoestel 2-draads

1720 NE
Neventoestel 2-draads

1223 NE
Neventoestel 3-draads

1723 NE
Neventoestel 3-draads

1208 UI
Impulsgever

1708 IE
Impulsgever

LB Management
basiselementen

230 ME
Motorstuureenheid

1730 JE
Jaloeziebasiselement Standaard

232 ME
Motorstuureenheid

1731 JE
Jaloeziebasiselement Universeel

32 SD
Zonne-/schemersensor

1792 HT BT
Licht-/temperatuursensor
Bluetooth

Jaloezie

Verlichting

LB Management basiselementen

Verlichting

Lichtmanagement basiselementen
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LB Management afdekkingen

AS range

LB Management afdekkingen

A 5232 BFS..
Afdekking met sensoraansluiting

AS 5232..
Afdekking Standaard

AS 1700 P..
Stuurafdekking Standaard „pijlen“

AS 5232 MS..
Afdekking met geheugenfunctie

AS 1701 P..
Stuurafdekking Universeel „pijlen“

AS 5232 MS..
Afdekking met geheugenfunctie

AS 1751 PBT
Timer Universeel
Bluetooth „pijlen“

A range

Jaloezie

Jaloeziemanagement afdekkingen

A 5232 BFMS..
Afdekking met geheugenfunctie
A 5232 T3..
Afdekking Universeel met timerfunctie

A 1751 BFPBT..
Timer Universeel
Bluetooth „pijlen“

A 5232 TS3..
Afdekking Universeel met timerfunctie

A 5232 ST..
Afdekking Standaard met timerfunctie

A 1750 D..
Timer Standaard met display

A 5232..
Afdekking Standaard

A 1700 P..
Stuurafdekking Standaard „pijlen“

A 5232 BF..
Afdekking Standaard

A 1700 PBF..
Stuurafdekking Standaard „pijlen“

A 5232 MS..
Afdekking met geheugenfunctie

A 1701 P..
Stuurafdekking Universeel „pijlen“

CD 5232..
Afdekking Standaard

CD 1700 P..
Stuurafdekking Standaard „pijlen“

A 5232 BFMS..
Afdekking met geheugenfunctie

A 1701 BFP..
Stuurafdekking Universeel „pijlen“

CD 5232 MS..
Afdekking met geheugenfunctie

CD 1701 P..
Stuurafdekking Universeel „pijlen“

CD 5232 S..
Afdekking met sensoraansluiting

A 5232 S..
Afdekking met sensoraansluiting
A 5232 MS..
Afdekking met geheugenfunctie
A 5232 T3..
Afdekking Universeel met timerfunctie

A 5232 TS3..
Afdekking Universeel met timerfunctie

CD range

CD 5232 MS..
Afdekking met geheugenfunctie
A 1751 PBT..
Timer Universeel
Bluetooth „pijlen“

CD 5232 T3..
Afdekking Universeel met timerfunctie

CD 1751 PBT..
Timer Universeel
Bluetooth „pijlen“

CD 5232 TS3..
Afdekking Universeel met
timerfunctie en sensoraansluiting
CD 5232 ST..
Afdekking Standaard met timerfunctie

CD 1750 D..
Timer Standaard met display

Jaloezie

Jaloeziemanagement afdekkingen
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LB Management afdekkingen

LS range
.. 5232..
Afdekking Standaard

.. 1700 P..
Stuurafdekking Standaard „pijlen“

.. 5232 MS..
Afdekking met geheugenfunctie

.. 1701 P..
Stuurafdekking Universeel „pijlen“

Jaloezie

.. 5232 S..
Afdekking met sensoraansluiting
.. 5232 MS..
Afdekking met geheugenfunctie
.. 5232 T3..
Afdekking Universeel met timerfunctie

.. 1751 PBT..
Timer Universeel
Bluetooth „pijlen“

.. 5232 TS3..
Afdekking Universeel met
timerfunctie en sensoraansluiting
.. 5232 ST..
Afdekking Standaard met timerfunctie

Verlichting

Lichtmanagement afdekkingen
AS range

.. 1750 D..
Timer Standaard met display

LB Manegement afdekkingen

AS 1561.07..
Tastafdekking

AS 1700..
Stuurafdekking Standaard

AS 1561.07U..
Tastafdekking Universeel

AS 1701..
Stuurafdekking Universeel
AS 1751 BT..
Timer Universeel Bluetooth

A range
A 1561.07..
Tastafdekking

A 1700..
Stuurafdekking Standaard

Lichtmanagement afdekkingen

LB Management afdekkingen

A 1561.07 BF..
Tastafdekking

A 1700 BF..
Stuurafdekking Standaard

A 1561.07U..
Tastafdekking Universeel

A 1701..
Stuurafdekking Universeel

A 1561.07U BF..
Tastafdekking Universeel

A 1701 BF..
Stuurafdekking Universeel

A 5201 DTU..
Tijdschakelklok display Universeel

A 1751 BF BT..
Timer Universal Bluetooth

A 5201 DTST..
Tijdschakelklok display Standaard

A 1750 D..
Timer Standard mit Display

CD 1561.07..
Tastafdekking

CD 1700..
Stuurafdekking Standaard

CD 1561.07U..
Tastafdekking Universeel

CD 1701..
Stuurafdekking Universeel

CD 5201 DTU..
Tijdschakelklok display Universeel

CD 1751 BT..
Timer Universeel Bluetooth

CD 5201 DTST..
Tijdschakelklok display Standaard

CD 1750 D..
Timer Standaard met display

..1561.07..
Tastafdekking

..1700..
Stuurafdekking Standaard

..1561.07 U..
Tastafdekking Universeel

..1701..
Stuurafdekking Universeel

..5201 DTU..
Tijdschakelklok display Universeel

..1751 BT..
Timer Universeel Bluetooth

..5201 DTST..
Tijdschakelklok display Standaard

..1750 D..
Timer Standaard met display

Verlichting

Jaloeziemanagement afdekkingen
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LB Management
Automatische schakelaar

Automatische schakelaar

AS/A range

Automatische schakelaar

Automatische schakelaar

LS range

A 1180..
Automatische schakelaar 180°
Sensorafdekking Standaard

A 17180..
Automatische schakelaar
Standaard 1,10 m

.. 1180..
Automatische schakelaar 180°
Sensorafdekking Standaard

.. 17180..
Automatische schakelaar
Standaard 1,10 m

A 1180 WU..
Automatische schakelaar 180°
Sensorafdekking Standaard

A 17180 WU..
Automatische schakelaar
Standaard 1,10 m IP 44

.. 1180 WU..
Automatische schakelaar 180°
Sensorafdekking Standaard

17180 WU..
Automatische schakelaar
Standaard 1,10 m IP 44

A 1180-1..
Automatische schakelaar 180°
Sensorafdekking Universeel

A 17181..
Automatische schakelaar
Universeel 1,10 m

.. 1180-1..
Automatikschalter 1,1 m Universal

.. 17181..
Automatische schakelaar
Universeel 1,10 m

A 1180-1 WU..
Automatische schakelaar 180°
Sensorafdekking Universeel

A 17181 WU..
Automatische schakelaar
Universeel 1,10 m IP 44

.. 1180-1 WU..
Automatische schakelaar 180°
Sensorafdekking Universeel

.. 17181 WU..
Automatische schakelaar
Universeel 1,10 m IP 44

A 1280..
Automatische schakelaar 180°
Sensorafdekking Standaard

A 17280..
Automatische schakelaar
Standaard 2,20 m

.. 1280..
Automatische schakelaar 180°
Sensorafdekking Universeel

.. 17280..
Automatische schakelaar
Standaard 2,20 m

A 1280-1..
Automatische schakelaar 180°
Sensorafdekking Universeel

A 17281..
Automatische schakelaar
Universeel 2,20 m

.. 1280-1..
Automatische schakelaar 180°
Sensorafdekking Universeel

.. 17281..
Automatische schakelaar
Universeel 2,20 m

CD range

LB Management
Plafondmelder/

Plafondmelder/

Aanwezigheidsmelder

Aanwezigheidsmelder

CD 1180..
Automatische schakelaar 180°
Sensorafdekking Standaard

CD 17180..
Automatische schakelaar
Standaard 1,10 m

CD 1180 WU..
Automatische schakelaar 180°
Sensorafdekking Standaard4

CD 17180 WU..
Automatische schakelaar
Standaard 1,10 m IP 44

DAW 360..
Bewegingsmelder plafondmontage

CD 1180-1..
Automatische schakelaar 180°
Sensorafdekking Universeel

CD 17181..
Automatische schakelaar
Universeel 1,10 m

PMU 360..
Aanwezigheidsmelder Universeel

CD 1180-1 WU..
Automatische schakelaar 180°
Sensorafdekking Universeel

CD 17181 WU..
Automatische schakelaar
Universeel 1,10 m IP 44

CD 1280..
Automatische schakelaar 180°
Sensorafdekking Standaard

CD 17280..
Automatische schakelaar
Standaard 2,20 m

CD 1280-1..
Automatische schakelaar 180°
Sensorafdekking Universeel

CD 17281..
Automatische schakelaar
Universeel 2,20 m

DWPM 17360..
Bewegings- en aanwezigheidsmelder

Automatische schakelaar

Automatische schakelaar

LB Management
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