Lighting

ActiLume DALI - enklare
blir det inte
ActiLume DALI
Philips ActiLume-ljusstyrningssystem består av en sensor och ljusstyrningsenhet som
enkelt kan byggas in i armaturerna. ActiLume är en äkte 'plug & play'-lösning för öppna
kontorslandskap eller små kontorsutrymmen. Det finns särskilda applikationsbroschyrer för
att hjälpa dig nå optimal specificering och användning av systemet.
Ljusstyrningsfunktionerna är valfria för alla användningsområden. Metoden säkerställer att
funktioner kan ändras utan att den elektriska installationen påverkas.

Fördelar
• ActiLume-systemet är enkelt att installera och använda och sparar energi genom
dagsljuskontroll och automatisk tändning/släckning. Till systemet finns enkla
bruksanvisningar och installationsinstruktioner
• ActiLume består av tre miniatyrsensorer och en kontrollenhet med en rad
förprogrammerade funktioner
• De två vanligaste funktionerna – kontorsceller och öppen planlösning – väljs enkelt med
tryckknappen
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Funktioner
• Philips ActiLume är ett DALI-baserat ljusstyrningssystem som är designat för att ge
maximal visuell komfort och energibesparingar på upp till 75 % (i helautomatiskt läge
och i kombination med Philips HF-Regulator EII Touch och DALI-driftdon).
• Ljussensorn är designad med dagsljusreglering i förhållande till dagsljuset som kommer
utifrån för att ge automatiska besparingar och god komfort för användaren
• Närvarosensorn registrerar mänsklig närvaro och kan kombineras med tidsfördröjning
för optimal funktionalitet i kontorsmiljö
• Halvautomatiska lösningar kan skapas genom att en återfjädrande nätströmbrytare
ansluts till enheten eller med hjälp av en infraröd fjärrkontroll. Inställningarna kan då
ändras manuellt efter behov och önskemål.
• Med programmeringsverktyget IRT8098/00 kan användaren välja den lämpligaste
inställningn för ActiLume DALI
• En viss inställning kan enkelt ändras genom att du väljer ett annat läge med det mer
avancerade verktyget IRT8099/00
• Systemet kan styra upp till 34 anslutningar och kan utrustas med ytterligare två
närvarosensorer av typen LRM8118/00 eller LRM8119. För varje extra närvarosensor
minskar det maximala antalet anslutningar med en
• Originalinställningen på ljusnivån är 600 lux vid en reflexionsfaktor på 0,3.

Användning
• ActiLume-systemet är utvecklat för att användas inom alla typer av kontorsområden,
från öppen planlösning till kontorsceller, entréer till toaletter och korridorer till mindre
konferensrum
• Systemet har särskilda komfortlägen, till exempel ljuslinjer och direkt/indirekt belysning
för skolor

Versions
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