EasyDim2: spara energi genom lokal ljusstyrning

Hur mycket energi används?
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Ungefär 20 to 35% av den globala energikonsumtionen
går till belysning (beroende på byggnadstyp och aktivitet).

Hur kan man spara energi?
1. energieffektiva armaturer
2. spara på användandet av
ljus: rätt mängd vid rätt
tid
3. optimal användning av
dagsljus

Med EasyDim2 kan
man spara energi
på ett ENKELT,
FLEXIBELT OCH
KOSTNADSEFFEKTIVT
sätt.

EasyDim2 | 2 |

EasyDim2 underlättar energibesparing
EasyDim2 är ett lokalt styrsystem som gör det möjligt att
spara upp till 60% energi med:

30%

rörelsedetektering
annan
energiförbrukning

10%

dagsljuskompensation
EasyDim2 app
tryckknappar

10%
10%
EasyDim2 energiebesparingen

Medan rörelse- och dagsljussensorerna reglerar ljuset
automatiskt, kan ljuset också justeras manuellt för
specifika, ofta varierande behov med hjälp av appen och
tryckknapparna.

Frekvent använt i vissa länder är
kombinationen av manuell tändning och
automatisk släckning (tex i klassrum). Genom
denna funktion erhålls stror energibesparing.
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Hur fungerar EasyDim2?
EasyDim2 består av en kontrollenhet med multisensory som är
ansluten till DALI-armaturer.

Kontrollenheten tar emot signaller från omgivningen (dagsljus
och rörelser) och styr belysningen enligt ett optimerat scenario.


ETAP






Kontrollenheten kan också styras manuellt med hjälp av
EasyDim2-appen eller via tryckknappar.

Alla armaturer är fördelade över 3 DALI-slingor (DA1, DA2, DA3).
Varje slinga fungerar som en yta, inom vilken alla armaturer
reagerar på samma sätt enligt ett förutbestämt scenario.
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Hur fungerar EasyDim2?
ETAP har fördefinierat scenario för de vanligaste
applikationerna. Som standard finns det belysningsscener för:
• Klassrum / mötesrum
• Hörsalar
• Småkontor (3 varianter)
• Kontorslandskap (2 varianter)
• Korridorer
• Matsalar
• Toaletter

Vid önskemål kan inställningar enkelt justeras via
EasyDim2-appen.
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Så här fungerar kontrollenheten
Kontrollenheten mottager signaller från
olika sensorer:

Inbyggd dagsljussensor
Bakmonterad bluetoothsensor
(för styrning via appen)
Inbyggd rörelsesensor
En LED-indikator visar
systemets status:
Tillval: extra rörelsesensorer eller
tryckknappar på DALI-slingorna.

• Grön: spänning på
• Gul: bluetoothanslutning

Baserat på de mottagna signalerna
och vald scen styrs ljuset optimalt.
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Systemfunktioner
Sensorns detekteringsyta är:
• upp till 20 m² för små rörelser (kontorsapplikationer);

maximal höjd 3,5 m

• och 48 m² för större rörelser (klassrum);
• vid maximal höjd på 3,5 m.

6m

På varje DALI-slinga kan följande anslutas

4m

• 15 armaturer (x 3 DALI-slingor = 45 armaturer);
• upp till 3 extrasensorer;
• max 3 tryckknappsinterface.

5m

8m

Toppvy av sensorns detekteringsområde
EasyDim2 | 7 |

Systemfunktioner
Beroende på installation och application kan tryckknapparna
vara programerade på följande vis:
• Fyra olika ljusscener (knapp 1 till 4)
tex. Neddimmade scener I klassrum eller hörsal vid
presentationer; …
• Styra tre grupper (områden) individuellt (knapp 1 till 3)
eller alla grupper tillsammans (knapp 4) med ett kort tryck
(tänd/släck) eller ett långt tryck (ljusreglering).
• Tänd alla armaturer (knapp 1), släck (knapp 3), dimma upp
(knapp 2) eller ner (knapp 4)

BUTTON 1

BUTTON 2

BUTTON 3

BUTTON 4

Scener

Scen 1

Scen 2

Scen 3

Scen 4

Grupper
(tänd/släck/dim)

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Alla grupper

Allt på

Dimma upp

Allt av

Dimma ner

General
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Versioner för olika montage

Infälld EasyDim2

Infälld EasyDim2 med kabel och installationsbox

Ytmonterad EasyDim2
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Enkel installation och styrning

INSTALLATÖR
Gör den initiala driftsättningen.

FASTIGHETENS DRIFTPERSONAL
Kan enkelt justera parametrar.

ANVÄNDAREN
Väljer önskat rum, scen, grupp, mm. Kan ändra
rumsnamn.

EasyDim2-appen (Android och iOS) möjliggör
enkel driftsättning (för installatören) eller
justering (för driftpersonal). Användaren
kan enkelt anpassa belysningen till sina
omedelbara, personliga behov via appen.
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Applikationer
KLASSRUM / MÖTESRUM
CTRL: kontrollenhet med 				
			multisensor
DA1/2/3: DALI-slinga 1/2/3
PB: tryckknapp
PBI: tryckknappsinterface
MSNSR: rörelsesensor

Behov:
• Layout beroende på dagsljus (stora fönster).





• Fönster- och inre område kan styras separat (i vissa länder
obligatoriskt enligt lag).



• Olika scenario vid skrivtavla: mycket ljus vid skrivtavla
eller mörkläggning vid presentation.
Besparingsmetoder:
Armaturer i fönster- och inre område tänd vid
rörelsedetektering.
Armaturer släcks 10 min efter senaste rörelsedetektering.



Armaturer i fönster- och inre område är dämpade.



ETAP



Vid tillräcklig mängd dagsljus släcks fönsterområdet.





- Fönsterområde
- Inre områdee




- Skrivtavla
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Applikationer
HÖRSAL
Behov:
• Separat Belysning åhörare jmf scen.
• Del- eller belysning av hela lokalen beroende på
beläggning.










 

CTRL: kontrollenhet med 				
			multisensor
DA1/2/3: DALI-slinga 1/2/3
PB: tryckknapp
PBI: tryckknappsinterface
MSNSR: rörelsesensor

• Dämpad Belysning av scen vid presentation.
Besparingsmetoder:
Rörelsedetektering aktiverar armaturer i främre och bakre
rader.
		Armaturer släcks 10 min efter senaste rörelsedetektering.





Armaturer vid främre och bakre rader dämpas till samma
nivå, men slås inte helt av (standardinställning).
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- Främre rader
- Bakre rader
- Scen
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Applikationer
KONTORSLANDSKAP MED 3 ARBETSOMRÅDEN
Behov:

 

• Flexibel Belysning beroende på närvaro och aktivitet
(rörelsedetektering per område.
• Hamnar inte i mörker utan förvarning när ingen rörelse
detekterats.


ETAP



• Individuell styrning per område baserat på personliga
behov.



CTRL: kontrollenhet med 				
			multisensor
DA1/2/3: DALI-slinga 1/2/3
PB: tryckknapp
PBI: tryckknappsinterface
MSNSR: rörelsesensor



Besparingsmetoder:
Armaturerna i respektive område slås på automatiskt vid
rörelsedetektering.



Armaturerna dimmas ner 30 min efter senaste detektering
och slås av efter 60 min.
Samtliga armaturer dimmas till samma nivå, men slås inte
av helt (standardinställning).



- Område 1
- Område 2
- Område 3
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Applikationer
KONTORSLANDSKAP MED FÖNSTEROMRÅDE,
MELLANOMRÅDE OCH KORRIDOR

CTRL: kontrollenhet med 				
			multisensor
DA1/2/3: DALI-slinga 1/2/3
PB: tryckknapp
PBI: tryckknappsinterface
MSNSR: rörelsesensor

Behov:
• Dimmas beroende på dagsljusinsläpp.
• Hamnar inte i mörker utan varning när ingen rörelse
detekterats.
Besparingsmetoder:

 


		Armaturerna i respektive område slås på automatiskt vid
rörelsedetektering.



ETAP




		Armaturerna i fönsterområde och mellanområde dimmas
ner 30 min efter senaste detektering och slås av efter 60
min. I korridoren görs detta efter 10 min repsektive and 20
min.





		Armaturer I fönsterområde och mellanområde dimmas
ner, men slås inte av helt (standardinställning).




- Fönsterområde
- Mellanområde
- Korridor
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Applikationer
LITET KONTOR MED SKRIVBORD OCH MÖTESYTA
CTRL: kontrollenhet med 				
			multisensor
DA1/2/3: DALI-slinga 1/2/3
PB: tryckknapp
PBI: tryckknappsinterface
MSNSR: rörelsesensor

Behov:
• Anställda med småkontor är ofta inte vid sin arbetsplats:
belysning beroende på närvaro och aktivitet.
• Separat styrda områden beroende på aktivitet (möte eller
kontorsarbete).
Besparingsmetoder:



Närvarodetektering aktiverar samtliga armaturer.
Alla armaturer släcks 15 min efter senaste
rörelsedetektering.
		Lika dimning i arbets- och mötesområde.
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		Accentbelysningen dämpas endast vid mycket
inkommande dagsljus.
		Med tillräcklig mängd dagsljus är samtliga armaturer
släckta.



- Skrivbordsområde
- Mötesområde
- Accentbelysning
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Applikationer
LITET KONTOR MED FÖNSTER- MELLAN- OCH
KORRIDOROMRÅDE

CTRL: kontrollenhet med 				
			multisensor
DA1/2/3: DALI-slinga 1/2/3
PB: tryckknapp
PBI: tryckknappsinterface
MSNSR: rörelsesensor

Behov:
• Rumslayout beroende på dagsljusinsläpp.
• Dimning beroende på dagsljus (fönster) och rörelse.
Besparingsmetoder:
		Närvarodetektering aktiverar samtliga armaturer.




Alla armaturer släcks 15 min efter senaste
rörelsedetektering.
		Armaturer i fönster- mellanområde och korridor är
dämpade.
Med tillräcklig mängd dagsljus är samtliga armaturer
släckta.
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- Fönsterområde


- Mellanområde
- Korridor
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Applikationer
LITET KONTOR MED DIREKT, INDIREKT OCH
ACCENTBELYSNING

CTRL: kontrollenhet med 				
			multisensor
DA1/2/3: DALI-slinga 1/2/3
PB: tryckknapp
PBI: tryckknappsinterface
MSNSR: rörelsesensor

Behov:
• Anställda med småkontor är ofta inte vid sin arbetsplats:
belysning beroende på närvaro och aktivitet.
• Separat styrda områden beroende på aktivitet (möte eller
kontorsarbete).



• Beroende på den indirekta belysningen rekommenderas
inte central dagsljussensor.
Besparingsmetoder:
Närvarodetektering aktiverar samtliga armaturer.
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Alla armaturer släcks 15 min efter senaste
rörelsedetektering.



- Direkt belysning
- Indirekt belysning
- Accentbelysning
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Applikationer
KORRIDOR
Behov:
• Korridorer används frekvent, men är ofta upplysta utan
anledning.
• Bra Belysning av in- och utgångar för att hitta ut.
• Gradvis dämpning beroende på rörelsedetektering så att
man inte hamnar i mörker utan förvarning.
Besparingsmetoder:

CTRL: kontrollenhet med 				
			multisensor
DA1/2/3: DALI-slinga 1/2/3
PB: tryckknapp
PBI: tryckknappsinterface
MSNSR: rörelsesensor









Närvarodetektering aktiverar samtliga armaturer.
10 min efter senaste rörelsedetektering dämpas
belysningen och släcks efter 20 min.
I mittenområdet sker detta efter 5 respektive 10 min.
Vid dagsljus dämpas alla armaturer till samma nivå, men
slås inte helt av (standardinställning).






ETAP



- Ingång 1





- Mittenområde
- Ingång 2
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Applikationer
TOALETTER OCH TVÄTTRUM
Behoeften:



• För komfortens skull aktiverar sensorerna alla områden.
• Gradvis dämpning beroende på rörelsedetektering så att
man inte hamnar i mörker utan förvarning.


• Oftast inget dagsljus så dagsljussensorn är avaktiverad
(standardinställning)..

CTRL: kontrollenhet med 				
			multisensor
DA1/2/3: DALI-slinga 1/2/3
PB: tryckknapp
PBI: tryckknappsinterface
MSNSR: rörelsesensor

Besparingsmetoder:
Närvarodetektering aktiverar samtliga armaturer.




5 min efter senaste detektering dämpas armaturerna i
förrummet och släcks efter 10 min. Vid tvättställen sker
detta efter 2 respektive 4 min och i toalettbåsen efter 10
respektive 20 min.
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- Omklädning





- Tvättställ


- Toalettbås
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Applikationer
KAFFEHÖRNA ELLER MATSAL
Behov:





• Närvarosensorer reagerar lokalt (inom sitt eget område)
så att man tex kan arbeta i köket utan att belysningen i
matsalen är tänt.
• Manuell tändning av belysningen I matsalen så att den
inte tänds upp vid tillfällig närvaro.













CTRL: kontrollenhet med 				
			multisensor
DA1/2/3: DALI-slinga 1/2/3
PB: tryckknapp
PBI: tryckknappsinterface
MSNSR: rörelsesensor



Besparingsmetoder:
Rörelsesensorer aktiverar belysningen vid ingången och i
köket.



Manuell tändning I matsalen via tryckknapp eller appen.




20 min efter senaste detektering dämpas belysningen i
matsalen och släcks efter 40 min. I köket sker detta efter
5 respektive 10 min.
Dagsljussensorn dämpar endast matsalen, men släcker
inte beroende på dagsljus (standardinställning).
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- Matsal
- Ingång
- Kök
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Applikationer
Du hittar layout och detaljerad information om alla
applikationer i installationsmanualen.

Har du andra önskemål? Vill du ha anpassade
scenario eller fördröjningstider? Inga problem:
installatören eller driftpersonal kan enkelt
anpassa inställningarna enligt dina önskemål.
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EasyDim2
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