
e-Sense Active



e-Sense Active – Kontorlandskap med personlig belysning

Fordeler

• Mulighet for individuell styring og tenning/slukking

• Automatisk slukking etter siste tilstedeværelse

• Automatisk regulering av lysnivå ved bruk av bord som 

reguleres i høyden

• Alle funksjoner integrert i armaturen

• Enkel å programmere med fjernkontroll

e-Sense Active – Kontorlandskap med innfelt belysning

• Jevn belysning i hele rommet uavhengig av hvor mye dagslys 

som kommer inn

• Automatisk tenning/slukking via sensorer i armaturene

• Manuell styring ved behov ved hjelp av impulsbryter

e-Sense Active – Individuelle kontorer med personlig belysning

• Energibesparing

• Mulighet for personlig belysningsnivå

• Rask installering (bare å koble til strømnettet)

• Enkel å styre og programmere med fjernkontroll

• Alle funksjoner integrert i armaturen



e-Sense Active

e-Sense Active er et enkelt styresystem der sensoren har tre ulike oppgaver: tilstedeværelsesdetektering, dagslysstyring 

og IR-mottaker for programmering. Armaturene er utstyrt med integrert styring og er lette å installere.



e-Sense Active – Kontorlandskap med innfelt belysning

Energibesparing ≤

30%

Systemet kan stilles inn på lys ved tilstedeværelse og lavt lysnivå ved fravær. Soneinndeling av belysningen etter 

vinduer og himmelretning gir rett mengde lys ved arbeidsområdet og sparer energi. Med en masterarmatur plassert 

ved et vindu og tilkoblede armaturer fordelt langs vindusrekken og lenger inne i lokalet, kompenseres den lavere 

dagslysmengden lenger inne i lokalet. Hvis vindusrekken er regulert til 40 % nivå, følger den indre belysningen etter 

med 70 % nivå – altså +30 % offset – noe som gir en jevn belysning over hele arealet.



e-Sense Active – Kontorlandskap med personlig belysning

Energibesparing ≤

60%

Systemet programmeres enkelt ved hjelp av fjernkontroll og kan innstilles på en konstant grunnbelysning på 1, 10, 

30 eller 50 % ved de arbeidsplassene som ikke er i bruk for øyeblikket. Sentralslukking etter arbeidstid innebærer 

ytterligere energibesparing. Ved bord som kan reguleres i høyden, regulerer e-Sense Active belysningsnivået 

automatisk etter bordets høyde.

TILSTEDEVÆRELSESSTYRING DAGSLYSSTYRING FRAVÆRSDEMPING 
MED SLUKKING

MANUELL STYRING FJERNKONTROLLOFFSET



Energibesparing ≤

60%

Armaturen har en multisensor som registrerer bevegelsene i rommet, måler dagslyset som kommer inn, og tilpasser 

lysmengden etter dette. Lyset kan reguleres til ønsket nivå ved hjelp av en impulsbryter, snorbryter eller fjernkontroll. 

Kombinasjonen av tilstedeværelsessensor, lyssensor og regulerbare drivere gir mange ulike valgmuligheter.

e-Sense Active – Individuelle kontorer med personlig belysning



Tilbehør

DALI

Vindusrekke

Korridorrekke ( 30 % offset )

Fjernkontroll for programmering 

Fjernkontroll 86415

86414




