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Modell 1-S 1-M 1-L 1-XL 3-16 3-32 3-32 1-32 1-16

Maxeffekt 38 W 60/70 W 142 W 224 W 40 W 60 W 90 W 20/40 W 20 W
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Välj armatur med DALI funktion så 
väljer du själv hur den ska bete sig, 
vilken effekt och vilken eventuell 
nattsänkning ska det vara. 
Kan, om så önskas, ställas in av oss i 
fabrik eller uppe i armaturen med 
rätt utrustning eller nere i stolp-
luckan om man har kabel anpassad 
för DALI. 

• Den allra enklaste styrningen!
 Fungerar som lampor alltid 
 fungerat:
 Ström på = Ljus
 Ström av = Släckt

DALI

Constant

Zhaga Nema

Framtidssäkrad lösning.
Vet ni redan vilken styrning som 
ska användas erbjuder Zhaga 
möjligheten att koppla in.
Om beslut om typ av styrning ska tas 
senare – då är Zhaga-anslutningen 
redan på plats och redo att användas. 

Framtidssäkrad lösning. 
Vet ni redan vilken styrning som ska 
användas erbjuder Nema möjligheten 
att koppla in.
Om beslut om typ av styrning ska tas 
senare – då är Nema-anslutningen 
redan på plats och redo att koppla i 
ert val av styrning. 
Nema används sedan länge i t ex 
Storbritaninen och USA.  

ÖVRIG KOMMUNIKATION

PRISMA LIGHT
Remote

En fjärrkontroll räcker oavsett antal armaturer. Fem-siffrig kund-unik PIN-kod 
skyddar från obehöriga. Gör inställningar från marken utan skylift.
Lika enkel som genial och prisvärd. 
Prisma Nattljus – mer än bara nattsänkning.
Det går lika enkelt att ställa in en höjning. 
• Ordinarie effekt • Start Prisma Nattljus
• Nivå/effekt • Stopp Prisma Nattljus

Detect

Närvarostyrning av armaturerna. 
Alltså, rätt ljus vid rätt tidpunkt – när någon är där.
Vi har integrerat styrsystemet Citygrid av Seneco A/S i 
våra armaturer. 

Justera inställningarna enkelt via dongle och 
Android-telefon eller sitt kvar hemma vid din dator och 
kommunicera med en Gateway som gör jobbet åt dig.
Alla inställningar kan justeras i efterhand.

DALI Nema
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CONSTANT
PÅ ELLER AV

ENERGIFÖRBRUKNING

TIDUR, LJUSRELÄ ELLER ENKEL STRÖMBRYTARE

Skulle kunna kallas den allra enklaste styrningen.
Den enda lösningen som funnits sedan urminnes tider: tänt eller släckt.

Ett tidur eller ljusrelä styr om strömmen är påslagen eller avslagen.
Prisma Light Constant tänds när strömmen slås på och lyser då med den effekt som bestämdes 
vid beställning. Om kunden bestämmer sig för att den effekten ska ändras, behöver armaturen 
tillbaka till fabriken i Tibro och programmeras om.

Under perioden strömmen är påslagen 
använder Prisma Light Constant den 
effekt som bestämdes vid beställning.

ENERGIBESPARING PRIS SMART & LEVERANSTIDEFFEKT

5-90 W 90 % RING! FLEXIBEL 15

Power on Power off

Jmf: Kvicksilver Ange konfiguration för offert Dagar från order, normalt
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DALI
VI FÖRBEREDER PÅ ELLER AV 

TIDUR, LJUSRELÄ ELLER ENKEL STRÖMBRYTARE  

JUSTERING NATTSÄNKNING

Vi förbereder armaturen med ett DALI-don. 
Hur du vill använda armaturen är sedan upp till dig. 

Kan fungera precis som Constant, fast effekt 
när armaturen får ström, ingen belysning när 
strömmen slås ifrån. Meddela oss vilken 
inställning som ska gälla när armaturen
lämnar huset. 

Ett tidur eller ljusrelä styr om strömmen är påslagen eller avslagen. Prisma Light DALI tänds när 
strömmen slås på och lyser då med den effekt som bestämdes vid beställning.

Skillnaden mot en Constant är möjligheten att 
justera inställning av t ex effekt i efterhand. 
Om man har rätt utrustning. Antingen sker detta 
genom att man åker upp till armaturen och via NFC 
uppdaterar sina inställningar. Eller så har man valt en 
annan kabel och kan justera detta nere i stolpluckan.

Med en DALI-armatur så kan vi även förbereda 
armaturen med nattsänkning. 
Tänker man sig att detta ska justeras så gäller 
samma sak som när man ska justera effekten. 

Under perioden strömmen är påslagen 
använder Prisma Light DALI den effekt 
som bestämdes vid beställning.

ENERGIBESPARING PRIS SMART & LEVERANSTIDEFFEKT

5-224 W 90 % RING! FLEXIBEL 15
Jmf: Kvicksilver Ange konfiguration för offert Dagar från order, normalt

Power on Power off

ENERGIFÖRBRUKNING
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Prisma Light Remote 
Made in Tibro · Version 1805
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REMOTE
BYT EFFEKT STEGLÖST

PRISMA NATTLJUS FÖRBEREDDA

Prisma Nattljus är inställt att sänka 
effekten under perioden då 
aktiviteten i området är låg.

Lika enkelt som att byta kanal på TV:n. 
Ställ dig under armaturen – rikta fjärrkontrollen rakt upp – ändra effekten på Prisma Light i steg 
om 1 Watt. Man behöver ingen skylift, behöver inte ens lämna bilen – veva ner rutan, sträck ut 
handen.

Sänk eller en höj effekten en period per dygn. 
Nattsänkning eller natthöjning.
Inställningar:
1. Ordinarie effekt
2. Prisma Nattljus från timmen
3. Prisma Nattljus till timmen 
4. Nivå under Prisma Nattljus, Watt

Alla modeller av Prisma Light Remote 
är förberedda, är redo.
Det enda Prisma Light behöver är ström på 
och av vid skymning och gryning.
Fjärrkontroll och fem-siffrig PIN-kod är allt 
som behövs för att byta effekt och ändra 
inställningar för Prisma Nattljus. 
DÄRFÖR
Saknar du fjärrkontroll och/eller PIN-kod 
kontakta support@prismatibro.se

ENERGIBESPARING PRIS SMART & LEVERANSTIDEFFEKT

RING! FLEXIBEL 1593 %5-60 W
Jmf: Kvicksilver Ange konfiguration för offert Dagar från order, normalt

ENERGIFÖRBRUKNING
Power on Power off
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DETECT
LYSER MER NÄR NÅGON BEHÖVER

INSTÄLLSAM PÅ ETT TREVLIGT SÄTT

RONDERING OCH STATISTIK

Den viktigaste fördelen med Prisma Light Detect är att rätt ljus 
verkligen erbjuds precis där och när den behövs.
När ingen är där kan det vara helt släckt eller lysa med en låg effekt. 
NOTERA
Prisma Light ger mycket ljus även vid mycket låga effekter.
Vid närvaro kan det antal armaturer kunden önskar tändas 
upp samtidigt. Det antalet fortsätter sedan att tändas upp i 
den riktning som personen/fordonet rör sig.

Android-app gör det möjligt att enkelt justera inställningar.
Väljer man att komplettera med en så kallad Gateway så 
behöver man inte ens vara i närheten av anläggningen för att 
förändra.

En Gateway gör det också möjligt att med automatik få 
meddelande om något inte är som det ska. 
På en kartbild visas statusen för varje enskild armatur.
För varje enskild armatur visas mängder av statistik som 
hjälper till vid utvärdering och beslut.

Prisma Support

Prisma Daps
2000•L

Prisma Daps
2000•M
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FÖLJSAM OCH TRYGG BELYSNING

VALFRIHET

När man talar om styrning och armaturer i samma mening avses oftast tekniken som gör det 
möjligt. En annan viktig betydelse av styrning är “det bestämmer hur mycket ljus det ska vara”.
Den styrningen består av policys, principer, brukares åsikter men framför allt det regelverk som 
Trafikverket formulerat: “Vägar och gators utformning” (VGU). 
Prisma Light Detect ger möjligheter för all typer av “styrningar” att gälla. Anpassa och förändra 
med små arbetsinsatser på ett sätt som inte är möjligt med de flesta andra lösningar.

Ordet valfrihet sammanfattar det vi erbjuder med Prisma Light Detect. 
Frihet att välja funktioner.

ENERGIBESPARING PRIS LEVERANSTIDEFFEKT

Närvarostyrning
Vid frånvaro lyser Prisma Light 
med lägre intensitet för att vid närvaro 
simultant höja ljusflödet till önskad nivå. 
Rätt ljus vid rätt tidpunkt!

5-142 W 95 % RING! 15
Ange konfiguration för offertJmf: Kvicksilver Dagar från order, normalt

SMART &

FLEXIBEL

DETECT

ENERGIFÖRBRUKNING
Power on Power off
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DETECT

Prisma Support

Prisma Daps

2000•L

Prisma Daps

2000•M
INSTRUMENTPANEL
DASHBOARD
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NEMA
ZHAGA
FRAMTIDSSÄKER
Ibland vet man inte vad man vill ha för styrning men 
man vill ändå få fördelarna med att byta från t ex 
kvicksilver till led. 
Då kan man välja en Prisma Light med en kontakt monterad. 
Denna kontakt gör det möjligt att i framtiden koppla på en styrning. 
Det är alltså ett sätt att framtidssäkra sin anläggning. 

Vissa kunder väljer som i t ex USA och Storbritanien att sätta upp armaturer med Nema-kontakter. 
Andra väljer den nya Zhaga-kontakten. 
I dessa fall levereras armaturen på full effekt från oss om vi inte får något annat önskemål. 
Vi kan förbereda armaturerna med nattsänkning om kunden önskar tills dess att de 
kopplar på sin node.

TVÅ KONTAKTER

Prisma Light använder den effekt 
som bestämdes vid beställning.

ENERGIBESPARING PRIS SMART & LEVERANSTIDEFFEKT

90 % RING! FLEXIBEL 15
Jmf: Kvicksilver Ange konfiguration för offert Dagar från order, normalt

ENERGIFÖRBRUKNING
Power on Power off

5-224 W
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KOMMER
        SNART

• Activate
• Interact
• Deactivate



DÄRFÖR PRISMATIBRO
KVALITÉ & SÄKERHET GARANTI 5 ÅR

30 ÅRS ERFARENHET

GLOBALT OCH LOKALT
PrismaTibro hade kundernas 
förtroende redan innan Prisma Light 
Eliott introducerades för stort kunnande 
inom elektronik, mekanik och trygga 
lösningar. Det förtroendet är vi 
angelägna om att förvalta. 
Den mest kända och uppskattade  
produkten från PrismaTibro är Prisma 
Daps, övergångssignalen som med sitt 
“tick-tick-tick” gör livet enklare och 
säkrare för trafikanter världen över.
Prisma Light utvecklas ständigt och 
kommunikationen med omvärlden 
har redan breddats. 

Prisma Light fyller sin funktion dygnet 
runt, året runt, år efter år. Om olyckan 
är framme överraskar PrismaTibro vid 
den praktiska tillämpningen av 
garantivillkoren. Pröva oss.

Prisma Light har fått ett varmt 
mottagande i Norden och finns i flera 
länder genom våra nordiska kunder och 
vi ser en stark expansion avseende både 
volym och geografi de närmaste åren.

PrismaTibro har närmare tre decenniers erfarenhet av utveckling och tillverkning av 
unika, avancerade och pålitliga produkter. Ingår sedan juli 2018 i Addtech-koncernen.
Produktområden: övergångssignaler, armbågskontakter, mätinstrument för motorer, 
LED gatubelysning. CSR, corporate social responsibility: PrismaTibro har högt ställda 
mål när det gäller att nå och hjälpa behövande i Sverige och runt omkring i världen. 
Bakgrunden är en önskan om att få visa Guds kärlek för varje enskild människa. 
Exempel på projekt: vattenrening, skolgång, brottsförebyggande åtgärder. 
I vår egen region är vi huvudsponsor för ett stort antal idrottsföreningar. 
Behoven är stora och vi bidrar helhjärtat och gör skillnad.
Certifierade för ISO 9001:2015 och 14001:2015.


