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Funktioner och fördelar 

• Actilume är ett styrsystem baserat på DALI-protokollet för maxi-
mal komfort och energibesparing på upp till 75 %. Detta ger en 
möjlighet till snabb återbetalning på investeringen.

• Actilume är ett “plug and play” system som inte kräver att man 
är speciellt skolad i belysningsstyrning.

• Actilume består av tre små specialsensorer i gemensam kaps-
ling som ansluts till en kontrollenhet med förprogrammerade 
funktioner “modes”.

• De två vanligaste systemfunktionerna, öppet kontor eller kon-
torsrum, kan väljas med en tryckknapp på sensorenheten. 

• Ljussensorn är anpassad till och känslig för synligt ljus, likt ett 
mänskligt öga. Det ger en möjlighet till automatisk energibe-
sparing med dagsljusreglering utan obekväma sidoeffekter för 
användaren.

• Närvarosensorn är mycket känslig för mänsklig rörelse och i 
kombination med en adderbar tidsfördröjning är den anpassad 
för optimal funktion i en kontorsmiljö.

• Manuell påverkan av belysningen kan enkelt ordnas med en 
eller fler återfjädrande tryckknappar eller dragströmbrytare. 
Funktion för tänd/släck och reglering. Samma funktioner finns 
även med fjärrkontroll. På så sätt kan man alltid påverka ljuset 
till sitt önskemål.

• Som tillägg kan man enkelt programmera Actilume till ytterli-
gare specialfunktioner, ”modes”. Dessa är speciellt framtagna i 
linje med senaste direktiv för belysningsinstallation EN12464. 
Dessa tillägg, ”modes”, kan enkelt programmeras fram med ett 
tryck på IR-sändare IRT9090/00. Actilume systemet tänder alltid 
till max ljusnivå före dagsljusregleringen startar.

Driftsättning med serviceknapp på sensorn

Start up 
• Förutsättning: Armatur korrekt placerad t.ex. över arbetsplats
• Spänningssätt armaturen. 
• Ljuset tänds efter ca 15 sekunder via närvarosensorn. 

Automatisk inställning av dagsljusreglering till ca 5-600 lux 
1. Tryck in knappen på sensorn i mer än tre sekunder, eller tills 
ljuset blinkar en gång. Nu regleras ljuset till ca 80 %.
Se till att inget hindrar sensorn från att läsa av en neutral yta. 
OBS! Ingen påverkan av dagsljus!
2. Efter 30 sekunder sparar Actilume systemet ljusnivån till ny  
referens nivå, eller börvärde. Detta indikeras av en blinkning av 
ljuset. Fördröjningen på 30 sekunder är till för att man skall i tid 
hinna flytta på sig eller t.ex. en stege. 

Manuellt inställning av dagsljus
Nytt värde kan sparas genom att reglera ljuset manuellt till 
önskad nivå med dragsnöre, tryckknapp eller IR-sändare,  tryck 
därefter kort på serviceknappen inom 30 sekunder. Instruk-
tion om manuell inställning av nytt värde med IR-sändare på 
följande sidor.

Efter automatisk/manuell inställning 
Nu kan man enkelt välja ett av de två standardfunktionerna 
(Mode 1 och Mode 2) i Actilume med ett tryck på knappen på 
sensorenheten (tryck kortare än 3 sekunder). När knappen 
släpps blinkar ljuset en eller två gånger.
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1a. Ljuset tänds vid närvarodetektering om ljusnivån är för låg. 
Dagsljusreglering aktiv.
1b. Ljuset för blir släckt vid närvarodetektering, om ljusnivån är 
tillräcklig. Ljuset tänds med aktiv dagsljusreglering om nivån 
sjunker under inställt värde.
2. Närvaro.
3. Sista närvarodetektering, 15 minuters fördröjning börjar 
räkna ned. Om ny detektering sker inom perioden återställs 
tiden.
4. Ljuset reglerar ned och släcks efter 15 minuter.

OBS! Om starkt solljus påverkar systemet i mer än 15 minuter, 
kan regleringen gå från mininivå till helt släckt. Vid minskad 
påverkan av solen tänds ljuset igen till mininivå och reglerar 
med dagsljuset.

Mode 1 (en blinkning) – Kontorsrum

Mode 2 (två blinkningar) – Öppen kontorslösning

1a. Ljuset tänds vid närvarodetektering om ljusnivån är för låg. 
Dagsljusreglering aktiv.
1b. Ljuset för blir släckt vid närvarodetektering, om ljusnivån är 
tillräcklig. Ljuset tänds med aktiv dagsljusreglering om nivån 
sjunker under inställt värde.
2. Närvaro.
3. Sista närvarodetektering, 15 minuters fördröjning börjar 
räkna ned. Om ny detektering sker inom perioden återställs 
tiden.
4. Ljuset reglerar ned till 20 % efter 15 minuter.
5. Efter 2 timmar släcks ljuset helt. Om ny detektering sker 
inom perioden återställs tiden, och ljuset återgår till dagsljus-
reglering.

OBS! Om starkt solljus påverkar systemet i mer än 15 minuter, 
kan regleringen gå från mininivå till helt släckt. Vid minskad 
påverkan av solen tänds ljuset igen till mininivå och reglerar 
med dagsljuset.

Närvaro
Precense
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Beskrivning av funktionen Offset

e-Sense Actilume har en funktion som gör att dagsljusregle-
ringen kan användas på ett effektivt sätt även för belysning 
placerad på viss distans från naturligt dagsljus. Systemet har 
två kontrollutgångar (DALI1 och DALI 2) som ansluts mot 
armaturer. Kontrollutgång DALI 1 kallas även ”Fönster” för att 
påvisa placering av armaturer för den funktionen, medan DALI 
2 ”Korridor” är för belysning längre in i lokalen. Skillnaden är 
att DALI 1 reglerar nivån mellan max- och mininivå, ca 100-3 %, 
och DALI 2 mellan 100-30 %. Offsetfunktionen betyder även att 
DALI 2 börjar reglera först när DALI 1 har nått ned till 70 %.  
Effekten av denna funktion är att man kan reglera belysning 
som normalt ignoreras för att systemet blir för komplext eller 
att belysningsnivån blir fel i förhållande till dagsljusinfallet. 
Se illustrationen nedan.

Exempel: Skolsal
Ett normalt klassrum har en stor fönsteryta utefter en av långväg-
garna. Belysningen närmast fönster är ansluten till DALI 1 ”Föns-
ter” och reglerar mellan 3-100 %. Armaturer i mitten och längre in 
i lokalen reglerar med offset 30 % vilket kompenserar det mins-
kade ljusinfallet från fönstren. Resultatet ger en jämn belysning 
trots att mätningen för ljusstyrkan sker i linje med armaturerna i 
fönsterraden. 

Exempel: Pendlad armatur över arbetsplats
En pendlad armatur med delat upp- och nedljus kan med fördel 
användas med offset funktionen. Uppljuset reglerar efter DALI 
2 och ger alltid mer ljus uppåt. Nedljuset regleras efter per-
sonlig inställning och mellan 3-100 %. Effekten blir en balans 
mellan personlig ljus och allmänljus. Används dessutom ”mode 
2” så får man en förlängning av allmänljuset i lokalen även om 
personen har lämnat arbetsplatsen.

Offset 30%
DALI 2 – Korridor

DALI 1 – Fönster

Ca 30%
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E-Sense Actilume Närvarosensor

e-Sense Actilume har en närvarosensor som reagerar på in-
fraröd strålning från rörliga objekt, tex. en människa. Sensorn 
kallas även rörelsevakt/detektor. Mottagarelementet ”ser” po-
sitiva och negativa fält genom linsens facettering. Och när en 
värmekälla passerar gränsen mellan två olika fält får sensorn 
en förändring som tolkas som närvarodetektering. Om sensorn 
placeras på 3,5 meter höjd detekteras 7,4 ⊗ 6 meter vid golv. 
Oftast ligger den intressanta mätzonen högre upp än vid golv.

e-Sense Actilume har en sensor som reagerar på ljus. Kompo-
nenten är placerad längst in i en kon för att avläsning skall ske 
från en specifik yta. Det reflekterade ljuset från armatur och 
infallande solljus summeras i sensorns mätning. Inställning 
av önskat bör-värde skall ske utanpåverkan av dagsljus. Små 
skarpa reflektioner från tex. glasföremål kan påverka det totala 
värdet. Sensorn bör placeras så att den avläser arbetsytan på en 
arbetsplats. Idealisk placering vore rakt över skrivbordets mitt, 
men om sensorn är inbyggd i en armaturs gavel bör den vändas 
bort från fönstret. Placering av sensor och armatur måste 
utvärderas för bästa resultat och funktion.

E-Sense Actilume Dagsljussensor

Blå zon Den blå cirkeln markerar en zon med full detektering ca 0,7 meter ö.g. För en sittande 
person vid en arbetsplats och med en sensor i pendlad armatur ca 2,3 meter ö.g. har man en 
oval detektering på ca 5⊗4 meter.

Fönsterbräda

Fönster

Y= radie avläsningsyta 
Y= 0,7xH 

Sensor

Y

H

Ljussensorns avläsningsyta

H(cm)

Y(
cm

)

230

220
210
200

190

180
170
160

150

140
130
120

110

100
90
80

70
60

50
100 120 140 160 180 200 220 240 260 280

Y bör vara mindre än 1,2 meter för att sensorn inte skall avläsa ljus utanför fönstret.
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Inställningar för funktionslösningar ”modes” i korthet

Funktionerna som kan variera är: 
•  Närvarosensorns tändfunktion.
•  Närvarosensorns tid efter sista rörelse. 
•  Ljusnivå efter utgången tid. Båda kanalerna eller delad funktion.
•  Dagsljusstyrningen aktiverad.
•  Dagsljusstyrning för båda kanalerna (DALI 1&2) eller endast 

kanal 1 (DALI 1).
•  Startfunktion efter strömavbrott.

Mode Användningsområde DALI 1  
Regler/Funktion

DALI 2 
Regler/Funktion

Funktion  
Närvarosensor

Tid efter sista  
närvaro

Tid för lågnivå 
innan släck Lågnivå % Funktion efter  

strömavbrott
Kommentar till 
funktion

1 Kontorsrum Fönster Korridor Auto till/från 15 0 - Släckt Offset 30 % 
DALI 2

2 Kontorslandskap Fönster Korridor Auto till/från 15 120 min 20 % Släckt Offset 30 % 
DALI 2

3 Skola/klassrum Fönster Korridor Manuellt till Auto från 15 0 - Släckt Offset 30 % 
DALI 2

4 Kontorslandskap enl. EN 
12464 Arbetsplats Allmänljus Auto till/från 15 120 min endast 

allmänljus 100 % Släckt
Dagsljusregler-
ing endast ljus 
arbetsplast

5 Kontorsrum enl. EN 12464 Arbetsplats Allmänljus Auto till/från 15 0 0 Släckt
Dagsljusregler-
ing endast ljus 
arbetsplats

6 Korridor Korridor - Auto till/från 15 60 min 20 % Till -

7 Toalett Handfat Toalett Auto till/från 15 15 min endast 
toaletter 100 % Till

Dagsljusregler-
ing endast 
tvättfat

8 Mötesrum/konferensrum 
med ljusscenarier Kanal 1 Kanal 2 Manuellt till Auto från 15 0 - Släckt Ingen dagsljus-

reglering

9
Kontorslandskap (kräver 
släckning centralt med 
230V)

Fönster Korridor Auto till/från 15 Släcker aldrig 20 % Till Offset 30 %

10
Kontorslandskap enl. EN 
12464 (kräver släckning 
centralt med 230V)

Arbetsplats Allmänljus Auto till/från 15
Släcker aldrig, 
gäller allmän-
ljus

100 % Till
Dagsljusregler-
ing endast 
arbetsplats

Val av mode, lågljusnivå och funktion efter strömavbrott kan programmeras om med IRT 9090.Benämningen ”Fönster” och ”Korridor” för mode 1, 2, 3 och 9 betyder placering av armaturer i 
förhållande till dagsljus från fönster.

Exempel på funktion av mode med ”lågnivå” 
Mode 2, 4, 6, 7, 9 och 10 har en ljusnivå som blir aktiv 15 minuter 
efter sista närvarodetektering. Funktionen kan med fördel använ-
das i större kontor mm där släckning helt bör undvikas. Om man 
ändå har släck ljuset manuellt blir funktionen att ljuset tänds till 
lågnivån 15 minuter efter sista närvarodetektering.
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Inställning av en färdig funktionslösning (”mode”)

Med IR-sändare IRT 9090 (Fagerhult best.nr. 86155) kan man pro-
grammera ett flertal funktioner för en e-Sense Actilume installa-
tion. Den mest användbara funktionen är att programmera ett av 
10 olika modes till en installation. Man ”laddar” IR-sändaren med 
ett ”mode” och uppdaterar systemet med en knapptryckning. 

Följande färdiga funktionslösningar finns att välja på:
Mode 1: Kontorsrum
Mode 2: Kontorslandskap
Mode 3: Skola/klassrum
Mode 4: Kontorslandskap enl. EN 12464
Mode 5: Kontorsrum enl. EN 12464
Mode 6: Korridor
Mode 7: Toalett
Mode 8: Mötesrum/konferensrum med ljusscenarier
Mode 9: Kontorslandskap (kräver släckning centralt med 230V)
Mode 10: Kontorslandskap enl. EN 12464 (kräver släckning 
centralt med 230V)

Programmering av en färdig funktionslösning (”mode”)

1. Tryck på knapp: MODE
2. Välj ett MODE av 1 till 10
3. Sänd den nya informationen med ett tryck på den gröna 
knappen.  

Sikta noga mot IR-mottagaren, sändaren är väldigt smalstrå-
lande för att inte sända till närstående system av misstag. Lju-
set blinkar en gång som bekräftelse av den nya inställningen.

Inställning av dagsljusnivå 

Med IR-sändare IRT 8099 (Fagerhult best.nr. 86155) kan man 
enkelt ställa in bör-värdet för dagsljusstyrningen. Ett godtyck-
ligt värde kan avläsas med en luxmeter placerad på den yta 
som sensorn riktas mot. Det är viktigt att komma ihåg att ett 
luxvärde gäller endast för en given punkt och inte motsvarar 
hela den yta som Actilume ljussensor avläser.

1. Reglera ljuset till önskad nivå med upp- och ned knapparna. 
OBS! Undvik påverkan av dagsljus när denna inställning utförs.
2. Spara den nya nivån med SAVE-knappen. Ljuset blinkar som 
en indikering på den utförda programmeringen.

Sikta alltid noga mot IR-mottagaren, sändaren är väldigt smal-
strålande för att inte sända till närstående system av misstag.
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Full ljusnivå och släckt kan provas med IRT 9090.

1. Tryck på ON respektive OFF-knappen för fullt ljus och släckt.

Funktionstest av närvarosensorns detekteringsområde

Det är viktigt att e-Sense Actilume detekterar närvaro på rätt 
sätt. Kontrollera funktionen med test knappen. Ljuset blinkar 
en gång för varje rörelse som detekteras. Med denna funktion 
kan man avgöra hur stor zon som sensorn avkänner. Prova med 
att gå mot sensorn till första indikeringen. Om installationen är 
en arbetsplats kan man prova känsligheten genom att sitta och 
göra små rörelser.

1. Tryck en gång på TEST-knappen. Ljuset regleras ned. 
 
Prova först med att ingen person befinner sig under sensorn. 
Gå sakta mot zonen till ljuset blinkar. Återställ funktionen 
genom att trycka på TEST-knappen en gång till.

För att enkelt förvissa sig om den programmerade funktionen 
kan e-Sense Actilume indikera vilket mode som är valt.

1. Tryck en gång på MODE-knappen. 

Ljuset regleras först ned. Var beredd att räkna antalet blink-
ningar från ljuset. Funktionen kan behöva upprepas för att man 
skall räkna rätt.

Kontroll av vald funktionslösning – MODE

Återställning av programmering

Man kan enkelt återställa e-Sense Actilume om man är osäker på 
vissa valda funktioner. Systemet kommer att gå till fabriksinställ-
ning; Mode 1 (kontorsrum) och dagsljusstyrning ca 600lux.

1. Tryck en gång på BASICS-knappen.

Funktionen indikeras med en blinkning från ljuset.

Tända/släcka ljuset
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Ändrad funktion efter strömavbrott

Mode 1-5 och 8 gör att ljuset förblir släckt efter att spänningen 
återkommer. Mode 6-7 och 9-10 tänder ljuset till fullt. Man kan 
ändra detta med IRT 9090 enligt följande:

1. Tryck en gång på POWER UP-knappen. 
2. Välj ny startfunktion med ON och OFF-knapparna.
3. Sänd den nya informationen med ett tryck på den gröna 
knappen. 

OBS! Mode 1-5 och har släckt efter strömavbrott. Systemet 
behöver minst 15 sekunder av återställning innan tändning via 
närvarosensorn fungerar.

Mode Användningsområde Funktion efter 
strömavbrott

1 Kontorsrum Släckt

2 Kontorslandskap Släckt

3   Skola/klassrum min   Släckt

4   Kontorslandskap enl. EN 12464 Släckt

5 Kontorsrum enl. EN 12464 Släckt

6 Korridor Till

7 Toalett Till

8 Mötesrum/konferensrum med ljusscenarier Släckt

9 Kontorslandskap  
(kräver släckning centralt med 230V) Till

10 Kontorslandskap enl. EN 12464  
(kräver släckning centralt med 230V) Till

Ändrad nivå innan släck

Lågnivån (background) innan släck som finns i  mode 2, 6 och 9 
är förprogrammerad till 20 %. I mode 4, 7 och 10 är nivån endast 
gällande för DALI 2 och vald till 100 %. Nivå kan ändras enligt 
följande för alla dessa modes.

1. Tryck en gång på BACKGROUND-knappen.
2. Välj ny ljusnivå för 10, 20, 30, 40 50, 60 eller 70 %. Minimum 
nivå väljs med 0-knappen.
3. Sänd den nya informationen med ett tryck på den gröna 
knappen. 

Mode Användningsområde Lågnivå i %

1 Kontorsrum -

2 Kontorslandskap 20 %

3   Skola/klassrum min -

4   Kontorslandskap enl. EN 12464 100 %

5 Kontorsrum enl. EN 12464 0

6 Korridor 20 %

7 Toalett 100 %

8 Mötesrum/konferensrum med ljusscenarier -

9 Kontorslandskap  
(kräver släckning centralt med 230V) 20 %

10 Kontorslandskap enl. EN 12464  
(kräver släckning centralt med 230V) 100 %
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Programmering med IRT 8099/00 eller IRT 9090/00 

Actilume system för ljusregering består av en liten och kom-
pakt sensor samt en kontrollenhet som är designad för mon-
tage i armaturer. Actilume är ett enkelt system framtaget för 
”plug and play” belysningslösningar i mestadels kontorsmiljöer. 
En pendlad armatur, en öppen kontorslösning med 9 armaturer 
eller t.ex. ett kontorsrum med 4 armaturer är perfekt att styra 
med Actilume. Actilume använder ett ”master – slav” styrning 
som är enkelt att installera, driftsätta  och använda. 

OBS! Viktigt! 
Philips har uppdaterat systemet Actilume och kompletterat 
med funktioner även för Philips OccuSwitch DALI. Det inne-
bär att programmeringsverktyget IRT8099/00 är ersatt med 
IRT9090/00 from 2014. Alla ursprungliga programmerings-
funktioner är samma, men de nya funktionerna kan inte pro-
grammeras i Actilume generation 1 som Fagerhult använder i 
alla armaturlösningar. 

Manualen beskriver programmering med IRT8099/00 där tryck-
knapparnas position kan ha ändrats på den nyare IRT9090/00, 
men funktionerna är desamma. De funktioner som finns till-
gängliga på IRT9090/00 och inte kan programmeras är följande 
(används endast i OccuSwitch DALI):
 
• I/II Funktion
• Config.
• Link
• DALI prog.
• Delay
• PIR
• Daylight
• RF channel

IRT8099/00 IRT9090/00
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