
Systemet kan tända, släcka och 
ljusreglera belysningen i rum-
met precis som i ett traditionellt 
belysningssystem.

Produkternas respektive utgång kan utföra energimätning. Energimät-
ningen ger kontroll och detaljerad översikt över förbrukningen i anlägg-
ningen, vilket är mycket bra för att skapa så kallad ”medvetenhet” .
På ett enkelt sätt presenteras vad 
olika apparater, belysningar, stand-
byeffekter mm kostar per timme, 
dag, månad och år.

Systemet kan skicka ut olika belys-
ningsscenarier. Exempel på detta 
kan vara ett dagscenario som släcker 
sovrummen, tänder kök och hall eller 
ett nattscenario som släcker allt utom 
belysningen mellan sovrum och wc  
(den minskas till 20%).

Använd 
smartphone 
som fjärr-
kontroll till 
belysningen.

NORDIC-SYSTEM kan även med fördel kopplas ihop 
med andra typer av anläggningar för tex markis, värme-
system, ventilationsanläggning mm

Bortafunktion kan t ex stänga av 
vattnet, handdukstork, tvättmaskin, 
kaffebryggare, TV och alla övriga ap-
parater som står i standbyläge. Denna 
släcker även belysningen och kopplar 
på randomfunktionen. Detta spar 
energi, gör vardagen bekvämare och 
minskar brandrisken.

ELC

NORDIC-SYSTEM programmeras genom att 
reglagen på produkterna ställs i önskat läge. Ge-
nom tryck på tryckknappen kan inställningarna 
finjusteras t.ex. hur länge skall lampan lysa? När 
programmeringen är genomförd sparas aktuell 
information i de berörda produkterna. Systemet 
kan innehålla upp till 5000 produkter.

I exemplet nedan kan du bland annat:

- Tända/släcka respektive armatur direkt vid installation 
(grundprogrammering).

- Fritt programmera in önskade scenarier på tryckknap-
parna vid entrén t.ex. dagscenarie, nattscenarie, städ-
scenarie eller luciascenarie.

- Fritt programmera in önskade funktioner t.ex. släcka 
all belysning och stänga av vattnet med en tidsfördröjn-
ing på 2 timmar vid aktivering av larmet. Vid avaktiver-
ing av larmet slås vattnet på igen och belysningen 
tänds i entrén. Tidur kanal 1 i serie med skymningsrelä 
tänder och släcker ytterbelysningen efter inställd tid/
ljusstyrka. Tidur kanal 2 aktiverar korridorbelysningar 
efter inställd tid. All belysning blinkar vid inbrott och 
tänds vid brandlarm.

Komplett styrsystem enligt nedan för 21.500:-, Det ingår 
30 relästyrda (16A) grupper, 3 dimbara (600VA/grupp) 
grupper, 3 dimbara (1-10V) grupper och 64 ingångar från 
t.ex. tryckknapp samt en transformator till varje central 
exkl. yttre apparater och kablage.  

Från litet till stort system, blanda vilka produkter du vill, 
allt är självadresserande. Plug and play på riktigt.

Systemets funktioner programmeras direkt på produk-
tens front.

Exempel på tillgängliga funktioner i systemet är, sce-
nario, toggle, till/från, frånslag/tillslagsfördröjning, och-
villkor, random, tjuvlarm mm.


