
RoomSet är ett system där man utnyttjar alla för-
delar med energieffektivitet och funktion. 
MultiSensorn 331 är hjärnan och hittar alla DALI enheter direkt när 
systemet är kopplat och spänningssatt. 

Ladda ner Appen till en Android surfplatta för att enkelt program-
mera enligt egna önskemål. Det finns färdiga mallar för t.ex kontor 
och klassrum att använda eller så skapas enkelt ett eget rum. När 
man väl har sitt rum i appen är det bara att ”dra och släpp” vilka 
armaturer och tryckknappar som ska fungera tillsammans. 

För att få olika funktioner, som t.ex automatisk släckning eller 
konstantljus, skapas olika scener på ett lika enkelt sätt. Kopiera 
en färdig scen för att använda i ett annat rum eller anläggning och 
du enkelt.
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RoomSet är ett system där man utnyttjar alla fördelar med energieffektivitet och funktion. 
MultiSensorn 331 är hjärnan och hittar alla DALI enheter direkt när systemet är kopplat och 
spänningssatt.  

Ladda ner Appen till en Android surfplatta för att enkelt programmera enligt egna önskemål. Det 
finns färdiga mallar för t.ex kontor och klassrum att använda eller så skapas enkelt ett eget rum. När 
man väl har sitt rum i appen är det bara att ”dra och släpp” vilka armaturer och tryckknappar som 
ska fungera tillsammans.  

 

För att få olika funktioner, som t.ex automatisk släckning eller konstantljus, skapas olika scener på 
ett lika enkelt sätt. Kopiera en färdig scen för att använda i ett annat rum eller anläggning och du 
enkelt. 

  

  



Att programmera: 

 Öppna appen på din Android platta och klicka på  ikonen i nedre delen 
av skärmen för att välja typ av ”set up”. 

 

Systemet kommer starta en sökning av sensorer i närheten. Tryck på sensorn på skärmen och den 
fysiska sensorn börjar blinka för att bekräfta.

 Tryck på nästa. 

 

Lägg till ett rum med antal zoner som önskas, t.ex för klassrum med en zon för tavel- och en zon 
för klassrumsbelysningen. Här kan man även döpa rummet och lägga till noteringar om t.ex funktion 
eller plats. 

 Tryck på avsluta.  



Välj det rum ni precis skapat. 

 

 

RoomSet appen kopplar automatiskt upp sig emot installerade enheter som visas i en lista. 

 

 

  



Klicka på armaturen och den blinkar för att bekräfta, tryck håll och drag in armaturen i respektive 
zon och släpp.  

 

 

När alla armaturer är indelade i respektive zon är konfigureringen komplett. 

 

Tryck INTE på  symbolen uppe i högra hörnet om ni inte vill göra om rummet, den 

återställer hela konfigurationen. 

  



För att göra en kopia av rummet klicka på  och välj sedan ”Duplicate”. 

   

 


