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Systembeskrivelse 
 

Datek forbeholder seg retten til uten varsel å endre innholdet i dette dokumentet. Dette dokument 
tillates ikke reprodusert, kopiert eller oversatt i helhet eller deler uten skriftlig godkjennelse fra Datek 
Light Control AS. 

Dette dokument er en installasjonsveiledning for Datek styringsenheter DLC CSCU IoT Basic og DLC 
Gateway IoT. Enhetene er sentrale styringsenheter og kommunikasjonsnav for sløyfestyrte og 
armaturstyrte anlegg. Basisfunksjonaliteten er lik for disse to enhetene og har sitt opphav med 
sløyfestyrte anlegg. Armaturstyrte anlegg benytter seg av enheten for sløyfestyring, med tillegg av en 
innmontert ZigBee radiomodul for trådløs 2-veis kommunikasjon med styringsenheter i armaturer, 

Datek DLC Gateway IoT har grunnenheter lik DLC CSCU IoT Basic, men har i tillegg en ZigBee modul 
for radiokommunikasjon mot armaturenhetene. Dette medfører at enheten har en ekstra 
antenneutgang, hvor den ene antennen er for kommunikasjon mot den sentrale lysstyringsserver over 
4G LTE og den andre antennen for kommunikasjon mot armaturene på 2,4Ghz ZigBee. 
Styringsenheten i armaturene er heretter kalt LCU’er. 

Datek Lysstyring er basert på en sentral server som kommuniserer med hver enkelt lysstyringsenhet 
via SMS, GPRS eller ethernet kablet. All kommunikasjon med de enkelte enheter skjer via den sentrale 
serveren. 

Alle styringsenheter har en innebygd tidstabell som sørger for at lyset tenner og slukker selv om 
kontakten med den sentrale serveren skulle bli borte. 

 

For å kunne styre enhetene så må man være registrert i den sentrale serveren. Registrering foretas av 
den som er oppnevnt som systemeier. Før installasjon starter er det viktig å sørge for at man er 
registrert som bruker da det er en fordel å teste via mobilen at lyset tenner og slukker som forutsatt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ADVARSEL
Ved arbeid på det elektriske anlegget, vil det ikke være 

tilstrekkelig å slå av strømmen med lysstyringsenheten. 

Personsikkerhet må ivaretas med andre midler. 
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Styringsenheter, DLC CSCU IoT Basic og DLC Gateway IoT  
Denne installasjonsveiledningen beskriver installasjon av 2 typer sentrale styringsenheter, DLC CSCU 
IoT Basic og DLC Gateway IoT. 

 
DLC CSCU IoT Basic 

CSCU loT Basic, som er en standard lysstyringsenhet for sløyfestyring, med 4 digitale innganger, 2 
analoge innganger for 1-10V / 4-20mA sensorer, 4 potensialfrie relé-utganger 4A last, serieporter 
RS232 for eksterne enheter og utvidbar I/O med standard Modbus enheter over en RS485 port. 
Innebygget LAN og 1-wire bus. GSM modemet støtter 4G LTE. Enheten har også et innbygget DC 
power for levering av 12/24V DC til sensorer/modbusenheter og annet eksternt utstyr. 

DLC Gateway IoT 

Enheten er av bygget på DLC Gateway IoT og er identisk med denne. Den har i tillegg en trådløs ZigBee 
radio koordinator. Det betyr at den vil fungere som sentral kommunikasjons enhet mellom de enkelte 
armatur enhetne og Datek sin server tjeneste i nettskyen og opererer i 2,4GHz frekvensbåndet. Sees 
på bildet som enhet festet på intern langvegg på høyre side, med tilkobling til internt power og 
serieport og til egen antenne.  

 

     DLC CSCU IoT Basic           DLC Gateway IoT 
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Aktivering av Datek styringsenheter. 
 
Aktivering av Datek sentrale styringsenheter, Basic og Gateway, er første punkt som utføres. For å 
aktivere enhetene for drift er det nødvendig å ha følgende informasjon tilgjengelig før du kontakter 
support hos Datek. 

Enhetens serienummer 

Serienummer finner du nederst til høyre utenpå enhetens deksel og består av 9 siffer. Enheten er også 
etikettert på frontdeksel og på venstre side. Benytt alltid sideetiketter for en sikker identifisering av 
serienummer på enheten og sjekk merking på front opp mot dette.  

Eiers navn, kundeportal 

Oppdragsgiver eller eier slik at enheten kan registreres på riktig kundeplattform.  

Et geografisk navn der tennskapet og enheten endelig plasseres 

For eksempel: Veitype, stedsnavn, gateadresse + ønsket systemmerking.  I enkelte tilfeller inkluderes 
også tennskapets egen identifikasjon, for eksempel +FP88VT1. Følg kundens regelsett og ønsker for 
navnsetting. 

GPS-koordinater der tennskapet og enheten endelig plasseres  

Koordinatene benyttes for å regne ut korrekt tidspunkt for tenning og slukking av lys når 
skumringstabell benyttes, og gir også enheten en plass i et kart på Datek lysstyringsserver. 
Koordinatene skal oppgis på formatet WGS84 desimalgrader. For eksempel 59,971057N 10,900980E. 
GPS posisjon kan hentes fra Google Maps. 

 

Plassere enheter i kart. 
Enheter plasseres i kart, enten ved å sette inn koordinatene direkte eller ved å benytte funksjon rett fra 
kartmodul på WEB. Koordinatene skal oppgis på formatet WGS84 Desimalgrader. 
 

 

 

For å finne koordinatene i felt kan Google Maps benyttes. 
Zoom inn på kartet hvor enheten er plassert og trykk på 
kartet hvor tennskapet er plassert til markør vises. Trykk 
markør en gang til og koordinatene blir vist i eget felt øverst 
på siden. 
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Installasjon av SIM-kort. 
 

SIM-kortet som skal installeres må ha deaktivert pin-kode funksjon. SIM-kortleseren sitter som anvist 
på bildet under. 

   

Figur 1: SIM-kortleseren    Figur 2: SIM-kortleseren, nærbilde 
 

1. Skyv klaffen over leseren til høyre. 
2. Vipp SIM-kort holder opp slik at den peker mot deg. 
3. Sett SIM-kortet i holderen slik at det ”knekte hjørnet” på SIM-kortet havner i nederste venstre  

hjørne av SIM-holder.  
4. Vipp holder tilbake på plass. 
5. Skyv klaffen på SIM-holder over til venstre, slik at holder går i låst med et klikk. 

  

Figur 1: SIM-kortleseren         Figur 2: SIM-kortleseren, nærbilde 
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Montering av enheten. 
Ved utendørs montering skal enheten monteres loddrett. Ved innendørs montering har 
monteringsretning ingen betydning. 

Enheten monteres ved hjelp av fire skruehull i enhetens hjørner. Benytt selvgjengende skruer av type 
DIN 7981H, størrelse ST3,5 eller ST3,5*  (som har hodestørrelse 6,9mm og 7,0mm). 
 
Det er mulig med DIN-skinne montering av enheten. 
 

Tilkobling av antenner. 
 

DLC CSCU IoT Basic har en antenneport av type SMA hun for kommunikasjon via GSM nettet opp til 
sentral server. 
 
DLC Gateway er utstyrt med 2 antenneporter av type SMA hun. Den ene porten for kommunikasjon 
med ZigBee-nettet ( LCU’ene), og den andre porten for kommunikasjon mot sentral server. 
Antenneportene er merket GSM og ZigBee. Pass på at riktig antenne er koblet mot riktig utgang på 
Gateway’en hvis det er benyttet antenne for hvert av frekvensbåndene.  
 

Datek leverer også dual-band antenner som kan benytte for begge bånd, GSM og ZigBee. Disse 
antennen har 2 kabler, hvor antennekablene er merket med GSM og WIFI. Kabelen merket WIFI skal 
tilkobles ZigBee antenneutgang på DLC Gateway IoT. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Dual-band antenner med tilkobling til begge antenneutgangene 
Valg av antennetype gjøres etter vurdering av radionettet lokalt. Ofte er det nødvendig å 
velge separat GSM- og ZigBee-antenne for bedre signalstyrke for GSM og lokalnett 

  
Antenne, GSM/ZigBee, 2m kabler 
og SMA M conn. 23mm feste 
Datek produkt: 101337 

Antenne, puck, 4G LTE, 2m kabel, 
IP67, SMA 
Datek produkt: 101369 
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Tilkoblinger av I/O 

 
230V og kontaktorer for veilyset 

 

Enheten er utstyrt med fire reléer som kan styres uavhengig av hverandre. 

 

230V og kontaktor(er) tilkobles i bunn av enheten. Hver av de fire reléene i enheten kan belastes med 
5A 250VAC/30VDC. Dersom flere store kontaktorer skal styres per relé, anbefales det brukt ett 
hjelperelé, alternativt at man lar den første av kontaktorene styres av enheten og at de andre 
kontaktorene styres av den første kontaktoren. 

Reléutgangene er merket R1-R4, og er 2-polet potensialfrie relékontakter. 

 
Styrestrøm 230VAC kobles til klemmekontakter N og P i nederste venstre hjørne av enheten. 
Kontaktorstyring kobles mellom N og R1B pluss lask mellom R1A og P. 
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Tilkobling av digital fotocelle 

 

Digital fotocelle kan tilkobles en enhet. Denne enheten rapporterer status på fotocellen inn til den 
sentrale serveren. Innrapportert tilstand kan da benyttes av alle andre enheter på kundeplattformen for 
å styre lyset lokalt til å tenne/slukke.  Alle inngangene Di1til Di4 skal ha jumper satt i posisjon S, som 
heiser inngangen opp til en positiv spenning. 

Når det benyttes enheter for portutvidelser, som for eksempel modbusenhet EX9063D, skal alle 
innporter på utvidelsesenheten ha samme konfigurasjon som Di1 til Di4. Portene skal ubelastet ligge 
og flyte på en pluss-spenning. Ved en tilstandsendring (for eksempel en alarm) registrerer enheten at 
Dix kobles til eller fra GND. 
Vi anbefaler at alle alarmkretser i normal drift er lukket, det vil si at Dix er koblet til GND gjennom en 
normalt lukket alarmbryter.  (lukket krets) 

 

 

 
I dette eksemplet er Di1 benyttet som inngang til fotocelle, men valg av inngang kan velges  
fritt. Alle innganger er like med unntak av inngang 5 som ikke skal/kan benyttes. 
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Tilkobling av ekstern strømmåler 

 

Tilkobling av ekstern strømmåler skjer normalt til digital inngang nummer 4, se figur under. 

 

For å kunne bruke inngangene mot måler må inngangen være programmert som en S0 inngang, det vil 
si at jumper til valgt inngang (JPDI1-4) må stå i høyre posisjon (S) som vist på figur under.  

 

 

 

 

 

 
Måler tilkobles mellom DI4 og GND. Innganger DI1 til DI4 kan benyttes, men bare innganger 
på sentral styringsenhet kan benyttes. Ikke innganger på modbusenheter. 
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Tilkobling av Lux-måler 

 

Luxmåler kan settes til måleområder opp til 60.000 lux. Vi anbefaler måleområde 0-500 lux for 
tenning/slukking under skumring og soloppgang. Sett programmerings-jumper til ønsket måleområde. 
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Driftsindikasjon – Lysdioder 

 
Normal status. 

 

Enheten har 4 lysdioder merket A, B, S1 og S2. Det er kun diodene merket A og S1 som brukes i 
forbindelse med lysstyring. 

 

Strømsette enheten. 

 

 

Dioden merket S1 vil først begynne å blinke raskt grønt. Etter en liten 
stund vil systemlampen begynne å blinke saktere grønt. 

 

Dioden merket A vil først blinke rødt for å indikere at den starter opp. Deretter lyser den fast rødt en 
stund som indikerer at enheten venter på forbindelse med GSM-nettet. Etter noen sekunder skal 
forbindelsen med GSM-nettet komme opp, og dioden skifter til konstant gult lys. Etter dette skal 
dioden skifte til grønt for å indikere at kontakt med den sentrale serveren er opprettet. 

Når dioden merket A lyser grønt kan det sendes en SMS for å kontrollere dekningen og deretter 
forsøke å skru på belysningen. 

Dersom dioden merket A ikke skifter fra fast rødt til gult og grønt, så er den mest sannsynlige årsaken 
en av følgende: 

 

• Antennen er ikke montert på enheten 

• SIM-kortet er ikke satt i enheten 

• Pinkoden er ikke fjernet på SIM-kortet 

 

Oversikt over dioden merket A 

 

Rødt - blinkende Enheten starter opp 

Rødt - konstant Ikke GSM nett 

Gult - konstant Kontakt med GSM nett, men ikke server 

Grønt - konstant Kontakt med server 

Gult - blinkende Sender data 

Grønt - blinkende Mottar data 
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Styring via SMS. 
 
For å styre trenger du følgende: 
 

• En mobiltelefon som er registrert som bruker av systemet 

• Telefonnummeret for styring fra SMS. 

• Serienummer til enheten som skal styres 
 
Serienummer står på siden og front av enheten (9 siffer). Skulle frontlokket bli forbyttet, kan 
serienummer sjekkes opp med etiketter på høyre og venstre side av enheten.  
 

Oversikt over kommandoer 

Følgende SMS-kommandoer er tilgjengelige: 
Store og små bokstaver kan benyttes om hverandre. 
 

• D – Dekning 

• DIM – Dimming av armaturer 

• T – Tenn lys 

• S – Slukk lys 
 
Det er kun brukere som er registrert på Lysstyringsserveren som SMS-bruker, på den aktuelle kunden, 
som kan utføre kommandoene. Dersom kommando blir sendt fra et mobiltelefonnummer som ikke er 
registrert, vil det heller ikke bli sendt feilmeldinger. 
 
For kommandoene T og S må brukeren i tillegg til å være registrert som SMS-bruker også ha blitt 
tildelt rettigheten til å tenne og slukke lys på valgte tennskap og i det aktuelle tidspunktet. 
 

Nummer for SMS 

SMS kommandoer sendes til mobilnummer: +47 41716025   
 

Bruk av serienummer og kodeord 

Etter at en enhet er installert vil anleggseier kunne opprette SMS kodeord for områder og tennskap. 
Disse kan da benyttes i stedet for serienummer for styring og vedlikehold . 
 
Registrering av målestand og kontroll av signalstyrke kan bare gjøres ved bruk av serienummer siden 
et tennskap kan ha flere enheter installert, og serienummer er eneste mulighet for å identifisere den 
enkelte enhet. 
 
 

Kommando˽kodeord˽parametere       ˽ er mellomrom 
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Kontroll av dekning (GSM) 

Gyldige kommando er:     D og Dekning. 

 
For å sjekke signalstyrken sendes følgende kommando:     D <serienummer>  

 
Eks: for å sjekke signalstyrken på enhet med serienummer 350412025: 
 
D 350412025 

 
Dekningen oppgis i tall fra -51dBm (best) til -113dBm (ikke dekning). Under er dekning omregnet i % 
signalstyrke og signalstyrke lavere enn 30% krever en revurdering av antenneplassering eller eventuelt 
bytte til en antenne med bedre signalstyrke/følsomhet. 
 
 

dBm -51 -57 -63 -70 -76 -82 -88 -94 -101 -107 -113 

% 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 

 
 

Dimming av armaturer 

Gyldig kommando er:  DIM 

 
For å dimme armaturer sendes følgende til armatur eller armatursløyfe.   
DIM <kodeord> <prosent> 

 
Eks: for å dimme armatur med kodeord ST003 til 50%: 
 
DIM ST003 50 

 

Tenning av lys 

Gyldige kommando er: T, Tenn, Tenne, På, On 
 

Tenning av alle releer 

For å tenne alle reléer, sendes følgende: 
T <kodeord>   (kodeord eller serienummer) 

 
Eks: for å tenne alle reléer på enhet med serienummer 350412025: 
 
T 350412025 

 

Tenning av utvalgte releer 

For å tenne, ett eller flere relé, sendes følgende: 
T <kodeord> <relénummer>    (kodeord eller serienummer) 

 
Eks: for å tenne relé nummer 2 og 4 på enhet med serienummer 350412025: 
 
T 350412025 2 4 
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Slukking av lys 

Gyldige kommando er: S, Slukk, Slukke, Av, Off 
 

Slukking av alle reléer 

For å slukke alle reléer, sendes følgende: 

S <kodeord>       (kodeord eller serienummer) 

Eks: For å slukke alle. 
 
S 350412025 

 

Slukking av utvalgte reléer 

For å slukke, ett eller flere relé, sendes følgende: 
 
S <kodeord> <relénummer>       (kodeord eller serienummer) 

 
Eks: for å slukke relé nummer 2 og 4 på enhet med serienummer 350412025: 
 
S 350412025 2 4 
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Kort installasjonsveiledning 
 
Koblingsskjema, med kontaktorstyring, fotocelle og strømmåler:  
 
 
230V inn kobles mellom   N og P 
Fotocelle kobles mellom   DI1 og GND 
Måler kobles mellom    DI4 og GND 
Kontaktorstyring kobles mellom  L og R1B pluss lask mellom R1A og P 
 
 
 
 

 
Etter at enheten er montert og all i/o tilkoblet, gjøres følgende: 
 

• Koble til antenne 

• Sett i SIM-kort (husk at pin-kode må være fjernet) 

• Koble til strøm 

• Vent til funksjonslampen A lyser grønt 
 

 
Fortsett deretter sluttkonfigurasjon og testing. 
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Reset av enhet 
Enheten resettes med å trykke inn reset-knappen. Plassering av Reset-knappen er vist i figuren 
nedenfor. KNAPPEN MÅ HOLDES INNE KUN KORT TID (MINDRE ENN 3 SEKUNDER). Holdes den inne i 
mer enn 3 sekunder, går enheten over i selvtest-modus og vil ikke virke igjen før reset-knappen på nytt 
er trykket inn kort (mindre enn 3 sekunder). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Reset bryter 
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Spesifikasjoner DLC CSCU IoT Basic og DLC Gateway IoT 
 
Generelt 
Cortex-A5 32-bit ARM prosessor, 128 MB hurtig RAM, 512 MB flash. SD-kort leser opp 
til 32 GB, LTE Cat. 1 /UMTS/HSPA 10 Mbps nedlasting / 5 Mbps opplasting (Cat 1). • LTE-FDD: 
B1/B3/B7/B8/B20/B28A. • WCDMA: B1/B5/B8. • GSM: B3/B8: 900/1800 MHz - UMTS release 7,  
max. 42Mbps down / 5.76Mbps upload, (Cat 6). ZigBee 2.4 GHz radio koordinator (IEEE 802.15.4). 
868 Mhz ISM RF transceiver. MTBF: 155 000 hours @ 25°C. 
 
Elektriske spesifikasjoner 
Strømforsyning: 100 til 260 VAC Sikret, 8-36 VDC beskyttet mot omvendt polaritet. 
Innebygget Li-Ion Batteri: 1Ah. GSM driftstid for minimum 6 timer. I batteristilling er ZigBee 
kommunikasjon og operasjon av innebygde reléer avskrudd. 
Enhet aktiv: 1W @220 VAC, 70 mA @12 VDC, 35 mA 24VDC, alle utganger i av-stilling. 
Enhet med GSM på: 2,5W@220VAC, 110 mA @12VDC, GSM hvilestilling @ -63 dBm (2G). 
Enhet aktiv under ladning: 630 mA, @12VDC. 
12VDC/24VDC ut 500mA/250mA, 5VDC ut 300mA. 
 
Tilkoblinger 
1 x 10Base-T Ethernet (RJ45). 
4 x relé utganger (SPST) 5 A @250 VAC / 30 VDC. 
4 x digitale innganger, logisk høy: 6 til 40 VDC, logisk lav: -5 til 3 VDC (4 x IEC62053-31 Class A, 1 x 
reservert). 
2 x analoge innganger, 0..10 VDC eller 4..20 mA, 10/12 bit oppløsning, presisjon ±1.5% @ 25°C. 
Alle I/O’er er beskyttet mot overspenninger og har innebygget lavpassfilter. 
Ekspanderbar I/O med standard MODBUS moduler. 
2 x RS232 porter med kontrollsignaler. 2 x RS485 porter og 1-Wire 
1 x Antenneplugg, SMA hun (GSM 850-1900 Mhz). 1 x Antenneplugg SMA hun (ZigBee 2.4 GHz). 
Skrue terminaler (internt). Kabelnipler: 3 x M20. 
 
Miljøspesifikasjoner 
Lagringstemperatur: 0 to +45°C. 
Driftstemperatur: -40 to +60°C Batteriladningsområde: -10 to +45°C (overvåket og temperaturregulert). 
Luftfuktighet: (RH, ikke kondenserende område): 5 to 90%. 
Ingress beskyttelse: IP 65 (robust polykarbonatkapsling med kabelnipler). Vekt: 0.720 Kg. 
Eksterne dimensjoner: B 130 x H 180 x D 60 mm (Uten antenneplugger og kabelnipler). 
 
Godkjenninger 
Radio Equipment Directive: RED 2014/53/EU 
EMC Directive: 2014/30/EU 
RoHS Directive: 2011/65/EU 
. 
Dette produktet benytter forhåndsklarerte radiomoduler fra Quectel Wireless and LM Technologies. 
 
 
  

http://www.datek.no/


 

   
www.datek.no / Tlf: 920 30 000 

 
 Innholdet kan endres uten varsel 

 Side 20 av 29 Version 1.00 2021-05-19 
@ Datek Light Control AS 

 

Idriftsetting av Gateway og armaturenhetr 

Gateway 

Gateway monteres og idriftsettes på samme måte som DLC CSCU IoT Basic, men har i tillegg 
antenneutgang for kommunikasjon mellom Gateway og styringsenhetr. Det må tas spesielt hensyn til 
antenneplassering og sjekk av radioforbindelse mellom Gateway enhetne i radionettet. Radionettet 
benytter ZigBee protokollen og har sende/mottaker frekvens i 2,4 GHz båndet. For et best mulig 
radionett må antenne fra Gateway i størst mulig grad ha fri sikt til armaturenhetne. Unngå enhver form 
for radioskygge, som plassering bak bygninger, inne i rom med armerte betongvegger. Følg anvisning 
for riktig montering av antenner. Piskantenner skal monteres vertikalt og puckantenner skal monteres 
horisontalt. 

  
Se beskrivelse av antenner side 28.  
 

Armaturenhet, LCU'er 

Etter at GW er aktivert kan arbeidet med LCU’er starte. Særdeles viktig at minst en av armaturenhetene 
som inneholder en LCU, blir idriftsatt og sjekket for forbindelse mot GW. Velg den LCU’en som 
radiomessig står nærmest GW. Gjennom dette kan vi få kvalitetssikret at kommunikasjon mellom 
LCU’er og GW fungerer som normalt, og mulige feil kan bli avdekket før resterende stolpeenheter blir 
satt opp og ferdigstilt. 

Slå på power på armaturenheten (som inneholder LCU), og verifiser at lyset blir tent, står tent en liten 
stund inntil GW'en har registrert at en ny LCU er idriftsatt, for så å slukke lyset.  

På lysstyrings-WEB'en vil enheten dukke opp som "ukjent enhet" i sløyfe under tennskapet, hvor GW er 
definert som styringsenhet.  

Sluttkonfigurasjon. 

For sluttkonfigurasjon må følgende info være tilgjengelig: 

Stolpenavn, GPS-koordinater og MAC adressene til LCU’ene. 

En oversikt over stolpenavn, MAC adressen og plassering i kart knyttet opp mot LCU’ene, må være 
registrert og tilgjengelig.  LCU’ene i et stolpestyrt anlegg leveres med og uten GPS innebygget. Hvis 
enheten ikke har GPS modul for automatisk plassering i kart, må det lages en oversikt over hvor 
stolpene er plassert. Registrer dataene i et regneark, med kolonne for stolpenavn, posisjon og LCU’ens 
MAC-adresse. Koordinatformatet er WGS84 desimalgrader. 

Utfylt regneark med info om plassering. 

 

Det må opplyses om anlegget er strømløst på dagtid. 

Det kan i konfigurasjonen settes at anleggets stolper er strømløse på dagtid. Det anbefales at 
stolpene er strømsatt på dagtid. 
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Tilleggsinformasjon for stolpeenheter. 

 

LCU’en styrer armaturene via DC (1 til10V) eller DALI interface. For riktig driftsfunksjon, må systemet 
ha registrert hvilken type elektronisk forkobling (driver) som sitter i armaturet, og hvilket 
tilkoblingsgrensesnitt forkoblingen (driveren) er bestykket med, 1-10V DC eller DALI.  

I dataene for driveren er det videre oppgitt tilhørende dimmekurver, enten lineær eller logaritmisk. 
Datek lysstyringssystem har innebygget tabeller for de mest vanlige forkoblingene, men også 
leverandørene av armaturene er behjelpelig med å fremskaffe disse dataene.  

 
Følgene infopunkter bør være tilgjengelig. 

•Ballasttype: 

•Lampetype: 

•Lampeeffekt: 

 
Gjerne også armaturprodusent og armaturmodell. 

 
Når all nødvendig informasjon er innsamlet, ta kontakt med Datek Support på telefon 920 38 000 
innvalg 2. Vår support/aktiveringstjeneste har åpningstid hverdager mellom 08:00 og 16:00. 

Utover dette kan gjerne Gateway tilknyttes annet utstyr i tennskapet for å kunne overvåke daglig drift, 
gi alarmer til ansvarlige fra alarmkretser i tennskapet dersom feil oppstår, eller for å innhente data fra 
fotoceller, lux-målere, trafikkmålere ol. Eksempler på utstyr som blir overvåket er jordfeilbrytere, 
overspenningsvern, kontaktorer, servicevendere og skapdør åpen/lukket.   

 
Er tennskap, veilysfordeling, fordelingstavle eller annet styringsmiljø med innmontert Datek 
styringsenhet, levert av Datek sertifiserte skapbygger, er all i/o ferdig konfigurert på WEB-siden.  
Som en del av kvalitetssikringen tilbyr Datek Light Control alle produksjonsmiljøer en plattform for 
testing av installerte enheter og tilkoblet utstyr/alarmkretser.  
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Tips for idriftsettelse av anlegg med armaturstyring. 
 
For å gjøre idriftsettelsen enklere er det en fordel å idriftsette/spenningssette DLC Gateway IoT først, 
før armaturer blir løftet opp i stolpene og montert.  
 
Sett spenning på første armatur, og se om radiodekning er som forventet. Ta kontakt med Datek 
support å få hjelp til dette. 
 

Radioforhold.     Se side 28.  Radiodekning og montering av antenner 

 
Etter kvalitetssjekk av første stolpe med hensyn til radiodekning, fortsett montering og sjekk av 
resterende stolper. I et anlegg med en på forhånd idriftsatt Gateway, kan god kommunikasjon mellom 
Gateway og armaturene verifiseres, og at armaturene tenner og slukker riktig. Fremgangsmetoden er å 
spenningssette armaturene fortløpende. Da skal hver armatur automatisk tenne, så stå tent i 1 til 2 
minutter, for deretter å slukke.  Dette er en indikasjon på at strøm går gjennom LCU til ballast, og at 
styringen av ballasten og kommunikasjonen mellom LCU og Gateway er OK når armaturet slukker. 
 
Hvis armaturet ikke tenner når den blir spenningssatt, kan dette skyldes feil på LCU, ballast eller 
lyskilde. Gjør en visuell sjekk av alle koblinger. Ser dette OK ut, bytt først lyskilde. Fremdeles ikke lys? 
gjør en forbikobling av LCU’en og se om armaturet tenner. Hvis armaturet da tenner, er det feil på 
LCU’en og denne må byttes. Hvis ikke armaturet tenner, er det trolig en feil på kobling eller ballast.  
 
I anlegg med DALI styring vil armaturet fortsette å lyse hvis DALI bus mangler. 
 
Ved tilgang til lysstyringsapplikasjonen kan man videre sjekke at LCU’ene dukker opp i radionettet som 
«ukjente enheter», og derfor er automatisk registrert i radionettet. 
 
 
  

http://www.datek.no/


 

   
www.datek.no / Tlf: 920 30 000 

 
 Innholdet kan endres uten varsel 

 Side 23 av 29 Version 1.00 2021-05-19 
@ Datek Light Control AS 

 

 

Utvalg av standardkomponenter 
 

 

 

 

101350 DLC CSCU IoT Basic 

101351 DLC Gateway IoT 

 

 

 

101352 DLC Gateway IoT Zhaga 

 

 

 

101510 DLC LCU Z5 Zhaga 

 

 

101358 DLC Light Control Unit MK16800 BC 

 

 

101359 DLC Light Control Unit MK16800 BB 

 

 

101212 Lux-måler 4-20mA IP65 

 

 

101511 P Sensor SSI 31 2xPIR 8DP DG 
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101395 
Antenne ZigBee 2.4GHz, base, 48cm, Omni-dir 

 
101490 

Antennebrakett 30cm, universal for rør og vegg, rustfritt st 

 

 
101337 
Antenne, GSM/ZigBee, 2m kabler og  
SMA M con. 23mm feste 

 

 

101369 
Antenne, puck, 4G LTE, 2m kabel, IP67, SMA 
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Koblingsdiagrammer 

Enkelt prinsippskjema, styringsenhet med modbus. 

 
 
 

 
 
  

http://www.datek.no/


 

   
www.datek.no / Tlf: 920 30 000 

 
 Innholdet kan endres uten varsel 

 Side 26 av 29 Version 1.00 2021-05-19 
@ Datek Light Control AS 

 

Prinsippskjema modbusenhet som watchdog. 
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Prinsippskjema LCU intern/ekstern 

 

 

Eksempler på koblingsdiagram.  LCU intern mot ballast med 1-10Vdc styringsinngang. 
 

 
 
 
 

Eksempler på koblingsdiagram.  LCU ekstern mot ballast med DALI styringsinngang. 
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Radiodekning og montering av antenner 
 
Rutiner for montering av antenne for GSM og W-LAN. 
 
Utstrålt effekt til standard puckantenner er tidligere blitt vurdert som god nok for de fleste 
standardinstallasjoner. Vi har nå erfart at ved tilfeller med dårlig dekning er det ofte feilplassering av 
antenne eller nærliggende fysiske hindringer som reduserer signalstyrken. For å heve kvalitet og øke 
dekningsgraden til fremtidige leveranser av utstyr med Datek styringsenheter, implementerer vi nå nye 
retningslinjer for antennemontering. Det må også i forkant av prosjektstart utføres en kartlegging av 
radiodekning, spesielt på de anlegg som settes opp med Datek armaturstyring. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Antenner som benyttes til GSM og ZigBee kommunikasjon for Datek lysstyringsenheter, er av type 
“Heavy duty" omnidireksjonale multibånd antenner.  
 
De 3 standardantenner som er mest benyttet er: Figur4 GSM (101369), Figur 5 GSM/ZigBee antenne 
(101337) og Figur 6  ZigBee baseantenne (101395). Strålingsdiagrammet i Figur 3 gjelder for alle 
disse enkle omnidireksjonale halvbølge antenner. I denne grafen er antennen plassert i senter av 
smultringen. Radial distanse fra senter av smultringen representerer signalstyrken, og maksimum 
signalstyrke blir da i horisontal retning inn mot antennen. Minimum signalstyrke (ned mot 0) når 
innstråling kommer vertikalt rett ned mot senter av antennen. 
 
Montering: (produsentens anvisning) 
Puck antenner på horisontale flater (se strålingsdiagram Figur 3). Pisk/baseantenne monteres 
stående, og har i denne retning samme strålingsdiagram som puckantenner Figur 3. 
 
Erfaring: Stor variasjon i signalstyrke med feil antenneplassering på skap og i områder. Antenner er 
blitt liggende i «radio-skygge», som til tider skapt utfordringer. Andre erfaringer er antenner i skygge av 
armert betong, i dype daler, nedsenket i kulverter og på steder med dårlig dekning. 
Vi ser at GSM puck-antenner montert horisontalt på skaptopp gir færre utfordringer enn antenne 
montert på siden av skapet. Sidemontering medfører selvfølgelig også en redusert signalstyrke og 
mulighet for at antenne blir liggende i radioskygge.  

   Figur 3    Figur 4 Figur 5 Figur 6 
   Strålingsdiagram   GSM antenne GSM/ZigBee antenne ZigBee baseantenne 
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Kontaktinformasjon 
 

 

 
Storgata 6, N-2000 Lillestrøm, Norway 

 
Voldgata 8, N-2000 Lillestrøm, Norway 

 
datek@datek.no 

 
support@datek.no 

 
Datek administrasjon       +47 920 38 000 

 
Datek support                    +47 920 38 000       innvalg 2 

 
http://dlc.datek.no/ 

 
 
 

Åpningstider: 

 
Mandag - fredag:    08:00 til 16:00 

Lørdag:   stengt 

Søndag:  stengt 

 
 
 

 
 
 

 

http://www.datek.no/

