
Med CASAMBI kan du let styre alt 
dit lys fra en app. 
CASAMBI kan opsæ es l 
automa sk at tænde når man 
kommer ind i lokalet og dæmpe 
ned ved dagslysindfald.  
 
CASAMBI er en intelligent 
standard for lysstyring. Det hele 
bliver styret igennem lavenergi 
Bluetooth (BLE) og kan derfor 
bruges fra iOS (iPhone, iPad) og 
Android enheder, hvor CASAMBI 
appen kan hentes gra s på 
AppStore og GooglePlay Store. 
 
Flere producenter af LED 
belysning, sensorer og kontakter 
har integreret CASAMBI og disse 
kan, straks e er lslutning l 
230V, findes i appen og lføjes l 
dit netværk. 

Opsætning 
Armaturer der ikke har integreret CASAMBI i deres forkobling, kan få integreret et 
CASAMBI modul (CM10WCM). De e modul er både DALI og 1‐10V kompa bel og 
armaturet kan here er styres fra appen. 
 
For at kunne se CASAMBI enheder (armaturer og sensorer) i appen, skal CASAMBI 
enheden være lslu et 230V forsyning og du skal have Bluetooth slået l på din 
smartphone. 
Rækkevidden for bluetooth er meget høj og du vil derfor kunne se alle CASAMBI 
enheder der er lslu et i rummet. Rækkevidden forøges foruden ved at alle CASA‐
MBI enhederne sammen skaber et netværk hvor de kan kommunikere indbyrdes 
(MESH netværk). 
 
Here er kan du lføje den nye CASAMBI enhed l et nyt eller eksisterende net‐
værk. En CASAMBI enhed kan kun lføjes l ét netværk af gangen. 
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Netværk 
Armaturer kan lføjes l forskelli‐
ge netværk. 
Netværk kan deles med andre og 
opsæ es med password. 
Sensorer 
Sensorer med indbygget CASAMBI 
kan straks findes i appen. 
Eksisterende sensorer uden CASA‐
MBI kan kombineres med et CASA‐
MBI modul.  
Dagslysstyring 
Ved at opsæ e en eller flere dags‐
lyssensorer i et rum, kan CASAMBI
‐armaturerne inds lles l at opnå 
et bestemt lysniveau i rummet. 
Armaturer vil derfor dæmpe ned 
ved meget dagslys og armaturer 
nærmest vinduet vil derved lyse 
svagere end resten. 
Bevægelse 
Der kan lføjes flere bevægelses‐
sensorer der i CASAMBI appen kan 
sæ es l at slukke for bestemte 
armaturer eller netværk, når der 
ikke har været bevægelse i rum‐
met. 
Kontakter 
Der findes trådløse kontakter med 
og uden ba eri, der kan opsæ es 

l forskellige scenarier og slukke/
tænde og dæmpe armaturer. 
Timer 
Integrerede mere kan opsæ es 

l at tænde, slukke eller dæmpe 
lys på bestemte dage og klokke‐
slæt. 

Lysstyringen opsæ es fra din smartphone og bliver gemt på hvert armatur, i appen og online. På denne 
måde kan alle, der har hentet appen og modtaget et password fra dig l dit netværk, forbinde l net-

værket. 

CASAMBI modul (CM10WCM). Kompa-
bel med DALI og 1-10V drivere. 

CASAMBI appen kan hentes på AppStore 
og GooglePlay Store. 

Flere typer sensorer med integreret CASA-
MBI kan bruges i dit netværk. 

XPress ba eridrevet kontakt. Kan op-
sæ es l scenarier, farvestyring, dæmp, 

sluk/tænd. 

Trådløs kontakt uden strøm lførsel. 
Kan opsæ es l scenarier og dæmp/

sluk/tænd. 

CASAMBI ‐ FAKTA 

Op l 127 enheder l ét netværk 

Kompa bel med DALI og 0‐10V  
forkoblinger 

Ændring af farvetemperatur eller RGB 

Anvender BLE bluetooth protokol 

Kan anvendes fra iOS og Android 

Opsætning gemt i skyen og på armatur 

Integreret mer 

Tilbehør: Bevægelses‐ og  
dagslyssensor 

Trådløse kontakter 

CASAMBI WIRELESS 

Lareno A/S 
Islandsvej 5 
4681 Herfølge  

+45 56 27 64 66 
info@lareno.dk 
Lareno.dk 



Hvert af netværkene kan opsæ es præcist e er 
dine behov. Under netværksinds llinger kan net-

værket navngives og placeringen bestemmes. 
Kontrol muligheder er inds llingerne for hvad der 
skal ske hvis armaturerne har været slukket eller 

hvor lang d der skal gå før manuel kontrol bliver 
overskrevet. 

Desuden er der mulighed for at dele netværket og 
besky e det med et password. 

Under punktet ”Nearby devices” kan du se alle 
CASAMBI enheder der er lslu et i rummet.  

Here er kan du lføje dem l dit netværk. 
Enhederne på billedet er lføjet l netværket 

@LARENO kontor. 

E er at enhederne er lføjet l et netværk kan du 
under punktet ”Luminaires” se hver enhed og 

tænde/slukke eller dæmpe alle enheder eller et 
enkelt armatur. 

Under menupunktet ”Scenes” kan du opre e for-
skellige opsætninger og lføje de armaturer du 
ønsker. Du kan fx få nogle armaturer l at blive 
dagslys– og bevægelsesstyret, eller opre e sce-

ner l bestemte dæmpningsniveauer. 

Trådløse kontakter kan findes under ”Switches”. 
Her kan du opsæ e hvilken scene eller hvilke ar-

maturer hver knap skal kontrollere. Ba eriløse 
kontakter skal lføjes med en Android enhed der 

har indbygget NFC, men kan e er lføjelse l net-
værket kontrolleres af alle enheder fra CASAMBI 

appen. 
Sensorer med integreret CASAMBI kan e er de er 
lføjet l et netværk (se ”Nearby devices”), findes 

under ”Sensors” for det pågældende netværk. In-
de på hver sensor kan du opsæ e hvilken scene 
der skal ak veres når den registrere bevægelse, 

samt inds llinger af dagslyssensoren. 

Det er muligt at opsæ e dit netværk med 
”Timere”. Disse mere kan sæ es l at starte en 

scene på et bestemt dspunkt af dagen, samt 
slukke for armaturerne igen senere på dagen. 

Det er desuden muligt at vælge om bevægelses-
sensoren skal rangere højere eller lavere end -

meren. 

CASAMBI WIRELESS — CASAMBI APP 


