
Xpress
Karta Produktu

Xpress to bezprzewodowy sterownik użytkownika który pozwala 
na dużą elastyczność podczas aranżacji powierzchni użytkowej, 
od zmiany ustawień mebli po przesuwanie samych ścian, gdyż 
jego instalacja nie wiąże się z żadnym okablowaniem. Urządzenie 
pozwala na dostęp do najważniejszych usług systemu sterowania 
oświetleniem Casambi a użytkownik może je dowolnie 
przechowywać i przenosić.



Podstawowe Funkcje.

Przyciski funcyjne Xpress mogą być dowolnie programowane przez 
aplikację Casambi.  Podświetlenie wskazuję aktualnie używaną funkcję.

Jasność + , Jasność -
• Płynne sterowanie jasnością wybranego oświetlenia

Przycisk wielofunkcyjny:
• Zmiana temperatury kolorów co 25 stopni Kelvina
• Zmiana stosunku oświetlenia bezpośredniego/pośrednego

Przyciski funkcyjne:
• Sterowanie pojedynczą lampą
• Sterowanie grupą lamp
• Sterowanie wszystkimi lampami
• Sterowanie scenami
• Sterowanie animacjami
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Dodatkowe Funkcje

Jasność
Przytrzymaj Jasność + / Jasność -:
• Płynne sterowanie jasnością wybranej lampy/grupy lamp, cykl trwa 5 sekund
Wciśnij Jasność - :
• Jasność wybranej lokalizacji spada do 0%
Wciśnij Jasność +:
• Jasność wybranej lokazliacji wzrasta do 100%

Przyciksi Funkcyjne
Wciśnij:
• Ustawiona lokalizacja (pojedyncza lampa, grupa lamp, wszystkie lampy ,

scena, animacja) zostanie włączona,
Wciśnij ponownie:
• Ustawiona lokalizacja (pojedyncza lampa, grupa lamp, wszystkie lampy ,

scena, animacja) zostanie wyłączona,

Temperatura kolorów
Przytrzymaj przycisk wielofuncyjny:
• zmienia temperaturę koloru płynnie, cykl trwa 5 sekund
Wciśnij górny przycisk wielofunkcyjny:
• Ustawia najcieplejszą temperaturę koloru
Wciśnij dolny przycisk wielofunkcyjny:
• Ustawia najzimniejszą temperaturę koloru

Sterowanie oświetleniem pośrednim/bezpośrednim*

Przytrzymaj górny przycisk wielofuncyjny:
• Rozjaśnia oświetlenie pośrednie, cykl trwa 5 sekund
Przytrzymaj dolny przycisk wielofuncyjny:
• Rozjaśnia oświetlenie bezpośrednie, cykl trwa 5 sekund
Wciśnij górny przycisk wielofunkcyjny:
• Oświetlenie pośrednie - poziom maksymalny
Wciśnij dolny przycisk wielofunkcyjny:
• Oświetlenie bezpośrednie - poziom maksymalny *Suma obu typów oświetlenia w ramach lokalizacji jest równa 100%

Wyłącz
Przytrzymaj Jasność+ albo Jasność - przez 2,5 sekundy
• Wyłącz wszystkie światła w ramach wybranej lokalizacji/sieci



Wymiary
90 x 90 x 12 mm

Kolory 
biały i czarny

Zasięg
do 60 metrów na otwartej przestrzeni

Bateria
CR 2430 Lithium-ion

Czas życia baterii
2-5 lat, zależny od użytkowania

Parametry

Montaż

Xpress jest dostępny z magnesami pozwalającymi na umieszczenie go w dedykowanym 
montażu naściennym. Montaż naścienny zawarty jest razem z sterownikiem.

Przedstawicielstwo w Polsce: DJP SP. Z O.O. , Anny German 15, 01-794 Warszawa tel./fax 022 639 70 37
mateusz@djp.com.pl, www.djp.com.pl




