
Configureer
sneller met 
RoomSet

RoomSet - complete lichtsturing voor een ruimte



Intelligente lichtsturing 
voor een ruimte
RoomSet is ontworpen voor snelle 
en eenvoudige configuratie van 
een ruimte, zoals een kantoor of 
klaslokaal.

En met de 331 Multisensor als het 
‘hart’ van het systeem bespaart het 
ook nog eens veel energie.



Werkt direct uit de doos
RoomSet vindt automatisch ieder 
adresseerbaar bedieningspaneel, 
sensor en DALI armatuur.

En dit gebeurd allemaal zodra je het 
systeem de eerste keer inschakeld.



RoomSet wordt geconfigureerd via een Android tablet.

Je kunt lichtconfiguraties en instellingen van groepen 
en ruimten eenvoudig kopiëren en plakken.

Download de app. 
Drag, drop, herhaal
Je hoeft niet eerst een laptop 
aan te sluiten. Het enige wat je 
hoeft te doen is de RoomSet app 
openen met een Android tablet.

RoomSet wordt geconfigureerd 
via Bluetooth. De data wordt 
opgeslagen in iedere 331 
Multisensor.



Maak een scene
Configuratie - en herconfiguratie - 
is eenvoudig met RoomSet.

De ‘drag-and-drop’ functie 
betekend dat training niet nodig is.

Open een bestaande template of 
maak zelf een nieuwe. Ook kan de 
template eenvoudig gedupliceerd 
worden voor meerdere ruimten 
met dezelfde functie.



Geschikt voor de toekomst
RoomSet update zichzelf over-the-air. 
Het enige wat je hoeft te doen is de app 
openen en de installatie aanklikken.

Dit betekend dat nieuwe functies direct 
beschikbaar zijn. RoomSet is intelligent 
en klaar voor de toekomst.



RoomSet standaard
Perfect voor renovatie. Maak gebruik van het 
bestaande bedieningspaneel in de ruimte met 
onze DALI voeding en mini input unit.

331 Geavanceerde Multisensor 
+  407 Compacte DALI voeding
+ 444 Mini input unit
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331
Geavanceerde Multisensor

Bestelnummer: RSSTD
Bestelnummer stekerbaar: RSSTD-001

Bestelnummer: RS135W230S
Bestelnummer stekerbaar: RS135W230S-001

Belangrijkste eigenschappen
• Uitstekende detectie door hoog  
 sensitieve en multi-directionele  
 dekking
• Programmeerbare ‘constant light’  
 voor optimale energie   
 efficiëntie
• Eenvoudige opname in het   
 RoomSet systeem/app
•  Over-the-air systeem updates
• Verkrijgbaar als stekerbare oplossing

Detectie dekking op 2.5m hoogte

Aansluitingen

RoomSet met scenes
Ideaal voor nieuwe installaties - met een 
bedieningspaneel dat perfect is voor het 
instellen van verschillende lichtscenes.

331 Geavanceerde Multisensor 
+  407 Compacte DALI voeding
+  135W bedieningspaneel
+  230S frame
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Wilt u weten hoe u RoomSet toe 
kunt passen in uw project? Bel  
+31 (0)345 633 679 of stuur een 
mail naar info@helvar.nl   
                  info@helvar.be

Helvar. Bringing light to life. 
Founded in Finland in 1921, our lighting  
controls help create brighter spaces.

Instellen in 5 stappen
1

2

3

4

5

Schakel de stroom in

Wacht tot de oranje LED uitgaat 
(duurt max. 5 minuten)

Test de werking van de armaturen

Problemen? Controleer de 
bekabeling

Als alles in orde is, ben je klaar



helvar.nl  |  helvar.be

“There are competitors, of course. 

But Helvar offers the best service, 

the most efficient support, 

and the best equipment.”

JARMO RANTALA 
Sähköpeko Oy Engineering


