
Standaardvarianten 

In de artikellijsten vindt u per armatuurtype  

alle voor dit type standaard voorziene vari-

aties aan ballasten. De benaming „dimbaar 

DALI” typeert het door het stuursignaal te 

leveren aansturingssignaal. Indien het beno-

digde type ballast resp. het vereiste aanstu-

ringssignaal niet in de standaard artikellijst 

is opgenomen, richt u dan tot het Zumtobel 

adviescentrum in uw buurt.

*  Let in onze productcatalogus op de aanwijzing „enkel 
met DALI-signaal aanstuurbaar” – deze apparaten zijn 
verschillend zowel qua aanstuurmogelijkheden als op  
het vlak van de bedrijfseigenschappen.

dimmbaar Dali (DALI) *

LDE 
LDE-armaturen zijn de “alleskunners” van Zumtobel 
en zowel via DALI als DSI dimbaar. Dit armatuurty-
pe is geschikt voor gebruik in centrale groeps- en 
batterijinstallaties van Zumtobel (ONLITE central 
CPS en ONLITE central eBox). Bovendien be-
schikken deze armaturen over een geïntegreerde 
SwitchDim functie waarmee, via eenvoudige druk-
knopschakelaars aan installaties, tot twee armatu-
ren rechtstreeks gedimd kunnen worden.
Verzekerde functionele omvang:  
• DALI
• DSI
•  Instelbaar niveau van de DC-veiligheidsverlichting
• switchDIM

LDO 
LDO-armaturen zijn DALI-dimbare armaturen 
waarbij de LDE-functies ontbreken. De gelijkspan-
ningsmodus en het gebruik in Zumtobel installa-
ties voor de veiligheidsverlichting zijn afhankelijk 
van de armatuur niet of slechts in beperkte mate 
mogelijk. Verzekerde functionele omvang:
• DALI
• Voor bijkomende functies: zie gegevensblad

NT1 bzw. NT3 
Armaturen met individuele batterijen met een au-
tonomietijd van 1 resp. 3 uur, een geïntegreerde 
zelftestfunctie (Autotest) en een DALI-interface 
voor centrale bewaking in LITENET installaties of 
installaties met individuele batterijcontroller SB128 
van Zumtobel.
Verzekerde functionele omvang:
• Automatische testfunctie
• DALI-interface
•  Instelbaar niveau van de DC veiligheids verlichting
• Entrada de conmutación L’

NSI 
Armaturen voor het veiligheidsverlichtingssysteem 
eBox met instelbaar niveau van de veiligheidsver-
lichting en bewakingsfunctie met Zumtobel 
Powerline. De armaturen beschikken over een bij-
komende L‘ klem die gebruikt wordt voor het in- 
en uitschakelen van de armaturen tijdens de nor-
male werking (niet in de veiligheidsverlichtings -
modus). 
Verzekerde functionele omvang:
• L’ schakelingang
•  Instelbaar niveau van de DC veiligheids verlichting
• Individuele bewaking
• Stroomkringbewaking

NDA 
Veiligheids- en vluchtwegarmaturen voor het ge-
bruik in DALI-bewaakte veiligheidsverlichtingsin-
stallaties van Zumtobel met instelbaar niveau van 
de veiligheidsverlichting zoals CPS-installaties, 
eBox-installaties of installaties met een nood-
stroomgenerator. 
Verzekerde functionele omvang:
•  Veiligheidsverlichtingsapparaat geschikt voor 

DALI
•  Instelbaar niveau van de DC veiligheids verlichting
• Individuele bewaking
• Stroomkringbewaking

NPS 
Veiligheids- en vluchtwegarmaturen geschikt voor 
het gebruik in veiligheidsverlichtingsinstallaties 
van Zumtobel met stroomkringbewaking en zon-
der instelbaar niveau van de veiligheidsverlichting 
zoals CPS-installaties, eBox-installaties
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