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De Ralph! DYNA Controller schakelt de voeding van de lichtinstallatie. Dankzij het compacte formaat is de 

Dynacontroller gemakkelijk te integreren in de bestaande voedingskast of verdeelinrichting. Middels een 

puck antenne met schroefconnector maakt de DYNA Controller verbinding met het Ralph! platform. De twee 

aanwezige relaiscontacten kunnen worden geschakeld middels externe knoppen, die aangesloten worden op 

de twee input contacten van de controller. 

Eenmaal verbonden met het Ralph! Platform kan de controller middels de Ralph software worden geschakeld 

en geprogrammeerd. Een ingebouwde, van afstand te programmeren astronomische kalender functie kan 

worden gebruikt om de controller op vooraf gezette tijden te laten schakelen. De Ralph app is ontworpen om 

de stroom van de installatie af te schakelen, als de verlichting niet brandt. In geval van calamiteiten kunnen de 

relaiscontacten altijd gemakkelijk handmatig worden overbrugd middels de twee aanwezige folieschakelaars.

De DYNA Controller wordt standaard geleverd inclusief 
antenne met 1 meter kabel en 5 of 10 jaar connectiviteit.

De DALI Controller wordt standaard geleverd inclusief 
antenne met 3 meter kabel en 5 of 10 jaar connectiviteit.

De Ralph! DALI Controller biedt een veelzijdige manier van bedienen van ieder verlichtingsarmatuur dat door 

middel van een DALI verlichtingsprotocol kan worden aangestuurd. Het compacte formaat van de Ralph! 

DALI Controller maakt dat deze in veel gevallen in de driver van het armatuur kan worden gemonteerd. De 

controller kan zowel op een 230V als 400V voedingsspanning worden aangesloten en is daarmee geschikt 

om naadloos te integreren in nagenoeg iedere bestaande sportveldverlichtingsinstallatie.

De DALI Controller kan worden geleverd met verschillende vormen antennes, afhankelijk van de positie 

waarop de driver of de antennebeugel kan worden gemonteerd. Eenmaal aangesloten maakt de controller 

verbinding met het Ralph platform, waarvan schakel en DIM commando’s naar de controller wordt gestuurd 

en de verlichting in de juiste stand kan worden geschakeld en gedimd. De DALI Controller beschikt over een 

uitgebreide mogelijkheid om informatie van de drivers te verzamelen en te verzenden, zodat optimale service 

binnen handbereik ligt!
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Specifi caties DALI Controller

Montagewijze

230/400 Volt AC

4 outputs (4 drivers totaal)

110x75x32 (mm)

Geïntegreerd (Philips drivers),

externe montagebox

SMA

RDALI110

2

DALI outputs 4 outputs (4 drivers totaal)
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Specifi caties DYNA Controller

230 Volt AC

2 (5A max)

2

90 x 105 x 32 (mm)

DIN Rail

SMA

RDC100

2

Relais contacten 2 (5A max)

Afmetingen (lxbxh) 90 x 105 x 32 (mm)
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