
Casambi
Slim licht regelen



Casambi het bedrijf:

• Opgericht 2011. 

• Ex Nokia. 

• Oplossingen, niet alleen lichtsturing. 

• Eerst product gepresenteerd op Light & Building 2014. 

• Bluetooth Low Energie. 

• Marktleider in draadloze besturingselementen.



Technologie:

• Bluetooth Low Energie. 

• Mesh Network Technology. 

• Volledige systeemintegratie.



Systeem:



Lichtregelen (Vroeger):



Lichtregelen (Nu):



Waarom Bluetooth Low Energie?

• Breed beschikbaar. 

• Mesh Technology. 

• Alle moderne Smartphones, Tablets en SmartWatches. 

• Geen Dongels of Gateways. 

• Rugdekking van Apple en Microsoft. 

• Toekomstbestendig.



Oplossingen op WIFI basis

• WiFi network needed 
everywhere where your lights 
are

• Gateway and a router needed
• 2 single point of failures
• Control requires both WiFi and 

ZigBee coverage everywhere, 
no islands allowed

• Installation cost



BLE Mesh

• No WiFi network needed
• No gateways and routers needed
• No single point of failure
• Control works where you are, even 

if there are “islands” in the network
• Installation cost.



Producten:



CBU-ASD
Geschikt voor het dimmen van diverse protocollen zoals:

• 0-10V / 1/10V 
• Dali 
• Tunable White 
• RGB 
• RGBW 
• Dali DT8 
• Etc.

Profielen kunnen worden aangepast



CBU-TED
Dimmer voor Fase afsnijding

Geen gewikkelde transformatoren

• 0-150W Gloeilampen 
• 0-50W LED Retrofit lichtbronnen



CBU-PWM4
Geschikt voor het dimmen van 12/24V LED’s

Profielen kunnen worden aangepast

• RGB 
• RGBW 
• Tunable White 
• Dim to Warm 
• 4Ch. White



X-PRESS
Draadloze gebruikers interface

• 4 presets voor scènes, groepen en lampen 
• Oproepen van scènes 
• Schakelen van lampen of groepen 
• Veranderen van kleur (Tunable white) 
• Makkelijk te programmeren.



De APP!



Beginscherm



Hoofdstukken:

Lampen Galerij Scènes Meer



Maar eerst:
Maak altijd eerst een nieuw netwerk aan!!



Netwerk

• Geef netwerk een naam.

• Markeer de locatie.  
(Belangrijk bij timers)

• Geef aan hoe en of je het netwerk wil delen.



Delen



Delen

• Bezoeker: Kan het licht 
bedienen, scene’s 
oproepen etc. Maar 
geen wijzigingen in 
instellingen 
aanbrengen.

• Beheerder: Kan alle instellingen 
aanpassen en bedienen.



Pas nu gaan we lampen (modules) 
toevoegen aan het netwerk!!



Zodra de module spanning krijgt wordt deze 
zichtbaar in de app. 



Welke module is nog niet toegevoegd?

Wat voor lamp sluit ik erop aan? (Dali , 1-10V, ….)

Hoe zorg ik ervoor dat de module de juiste 
taal spreekt?



Hoe zorg ik ervoor dat de module de juiste 
taal spreekt?



• CBU-ASD (standaard)  
• Dali Broadcast 
• Tunable White 
• Dali RGB 
• Dali RGBW 
• CBU-ASD Relay

Maak een keuze uit de lijst:



De module zal nu worden ge-update 
naar het juiste profiel. 

Wanneer de update succesvol is 
verlopen, gaat de lamp even uit en 
weer aan.



Voeg de module toe aan het betreffende 
netwerk.



De module is nu zichtbaar in het 
hoofdstuk “Lampen”.



Personaliseren, en wijzigen van de 
instellingen van de module:



Personaliseren, en wijzigen van de 
instellingen van de module



Een scherm opent waarin de instellingen 
van de lamp kunnen worden vastgelegd.



Pas de naam aan voor de vindbaarheid 
van de lamp in de toekomst.



Maak een foto van de lamp, of voeg een 
bestaande foto toe.



We kunnen nu de lamp dimmen door van 
links naar rechts te vegen.



In het geval van Tunable white kunt u de 
kleur aanpassen door van boven naar 
beneden te vegen.



RGB lampen kunnen met het kleuren 
spectrum worden bediend door het 
rondje te verslepen. 



Gallerij



Licht bedienen in een 
foto…



Maak een foto van de 
ruimte.



Maak een foto van de 
ruimte.



Selecteer de lamp die 
u wilt bedienen.



De cirkel die is verschenen kunt u 
verslepen en vergroten en 
verkleinen zolang de omtrek 
gestippeld is.



U kunt het licht nu bedienen zoals 
bij het hoofdstuk “Lampen”.



Er kunnen meerdere foto’s 
worden opgeslagen en 
opgeroepen.



Scènes



Scène toevoegen



Geef een naam aan de 
scène en voeg toe.



Selecteer de lampen die 
mee doen aan de scène 
en stel het licht op de 
gewenste wijze in. 
 
Sla de scène op.



Bevestig nogmaals.



• Net zoveel scènes als 
je wilt. 

• Wisselen met één 
druk in de App.



Animaties



• Geef naam. 

• Animatie toevoegen.



• Scène toevoegen. 

• Wachttijd toevoegen. 

• Corrigeer reactietijden. 

• Geef het gedrag van de 
animatie aan.



Timers



• Hoofdstuk “Meer”. 

• “Timers”. 

• Voeg een nieuwe Timer toe.



• Hoe laat of wanneer Aan. 

• Hoe laat of wanneer Uit. 

• Eventuele Fade tijd.



• Op weekdagen naar keuze. 

• Op een specifieke datum. 

• Op zonsopgang of ondergang.



Switches



• Hoofdstuk “Meer”. 

• Schakelaars. 

• Selecteer de gewenste schakelaar.



• Bepaal welke knop wat bedient.



• Een scène 

• Een Groep 

• Een Lamp 

• Alle lampen

• Bepaal welke knop wat bedient:



Vragen…


