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PRISMA LIGHT
Constant
• Den aller enkleste styring!
Fungerer som lamper altid
har fungeret:
Strøm på = Lys
Strøm fra = Slukket

Remote
Én fjernkontrol rækker uanset antal armaturer. 5-cifret kunde-unik PIN-kode
beskytter mod angreb. Sæt indstillingerne fra jorden uden lift. Lige enkel
som genial og prisbillig.
Prisma Nattelys – Mere end bare nattesænkning
Det er lige så enkelt at indstille en øgning.
• Ordinær effekt
• Start Prisma Nattelys
• Niveau/effekt
• Stop Prisma Nattelys

Detect
• Sensorstyret lys
• Bestem selv hvor mange armaturer som skal blænde
op samtidigt.
• Alle tænkbare og ønskværdige indstillinger er tilgængelige.
Samtlige Prisma Light

Detect armaturer kan programmeres med Android-app.
Anvend smartphone eller tablet.Tilvælg en Gateway.
Det giver mulighed for at styre anlægget fra skrivebordet.
Giver desuden adgang til statestik, fejlmeldinger og
automatisk rundering.

ØVRIG KOMMUNIKATION
DALI

DALI

Vælg armatur med DALI funktion,
så vælger du selv, hvordan den skal
opføre sig, hvilken effekt og hvilken
eventuel natsænkning den skal
køre med.
Kan, hvis det ønskes, indstilles af os
fra fabrikken eller oppe i armaturet
med korrekt udrustning eller nede
i mastelågen, hvis man har kabler
tilpasset til DALI.

Zhaga
Fremtidssikret løsning.
Ved I allerede, hvilken styring
som skal anvendes, tilbyder Zhaga
muligheden for at koble ind.
Om beslutning af type af styring
skal tages senere – så er
Zhaga-tilslutningen allerede på
plads og klar til at blive
anvendt.

Nema

Nema

Fremtidssikret løsning.
Ved I allerede hvilken styring som
skal anvendes, tilbyder Nema
muligheden for at koble ind.
Hvis beslutning om type af styring
skal tages senere - da er Nematilslutningen allerede på plads og
klar til at koble Jeres valg af styring
ind. Nema har længe været anvendt i
f.eks. Storbritannien og USA.
prismatibro.se | Prisma Light
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CONSTANT
TIL ELLER FRA
Burde kunne kaldes den aller enkleste styring.
Den eneste løsning som altid har været der: Tændt eller slukket.

TIDSUR, LYSRELÆ ELLER ENKEL STRØMAFBRYDER
Et tidsur eller lysrelæ styrer om strømmen er tændt eller slukket.
Prisma Light Constant tænder, når strømmen slås til, og lyser så med den effekt, som bestemtes
ved ordre. Hvis kunden bestemmer sig for at den effekt skal ændres, skal
armaturet tilbage på fabrikken i Tibro og programmeres om.

I den periode anvender
Prisma Light Constant den
effekt, som bestemtes
ved ordre.

ENERGIFORBRUG
Power on

EFFEKT

5-90 W
4

ENERGIBESPARELSE
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90 %
ift. kviksølv

Power off

PRIS

RING!

Angiv forudsætninger for tilbud

SMART &

FLEKSIBEL

LEVERINGSTID

15

dage fra ordre, normalt

DALI
VI FORBEREDER

PÅ ELLER AF

Vi forbereder armaturet med en DALI-driver.
Hvordan du ønsker at armaturet skal indstilles
er op til dig.

Kan fungere præcis som Constant, fast
effekt, når armaturet får strøm, ingen belysning,
når strømmen slås fra. Meddel os, hvilken
indstilling du ønsker, når armaturet
leveres fra fabrikken.

TIDSUR, LYSRELÆ ELLER ENKEL STRØMBRYDER
Et tidsur eller lysrelæ styrer om strømmen skal være slået til eller fra. Prisma Light DALI tændes,
når strømmen slås til, og lyser da med den effekt, som bestemtes ved bestilling.

JUSTERING

NATSÆNKNING

Forskellen til en Constant er, at det efterfølgende
er muligt at ændre indstillinger - f.eks. effekt.
Hvis man har den rette udrustning. Enten sker
dette ved at man oppe i armaturet og via NFC
opdaterer sine indstillinger. Eller også har man
valgt et andet kabel, og kan derved opdatere
sine indstillinger nede i mastelugen.

Med et DALI-armatur. så kan vi endda
forberede armaturet til natsænkning.
Dette gøres på samme måde som
ved justering af effekten.

I den periode anvender
Prisma Light DALI den effekt,
som bestemtes ved ordre.

ENERGIFORBRUG
Power on

EFFEKT

5-224 W

ENERGIBESPARELSE

90 %
ift. kviksølv

Power off

PRIS

RING!

Angiv forudsætninger for tilbud

SMART &

FLEKSIBEL

LEVERINGSTID

15

dage fra ordre, normalt

prismatibro.se | Prisma Light

5

On Off
START

STOP

LEVEL

DIM

OK

WATT
1

2

3

4

5

6

7

8

9

0
CITY

DETECT

RETURN

Prisma Light Remote
Made in Tibro · Version 1805

REMOTE
SKIFT EFFEKT TRINLØST
Lige så enkelt som at skifte kanal på TV’et.
Stil dig under armaturet - ret fjerbetjeningen direkte opad - ændr effekten på Prisma Light Remote
i trin af 1 Watt. Man behøver ikke lift, man behøver ikke en gang at forlade bilen - rul vinduet ned
og stræk hånden ud.

PRISMA NATTELYS

FORBEREDTE

Sænk eller øg effekten en periode
hvert døgn.
Natsænkning eller natøgning.
Indstillinger:
1. Ordinær effekt.
2. Prisma Nattelys Start
3. Prisma Nattelys Antal Timer
4. Niveau under Prisma Nattelys, Watt.

Alle modeller af Prisma Light Remote
generation 2 og 3 er forberedte, er klar.
Det eneste Prisma Light behøver, er at
strømmen slås til eller fra en gang i døgnet.
Fjernkontrollen og den 5-cifrede PIN-kode er
alt, der behøves for at skifte effekt og andre
indstillinger for Prisma Nattelys.
DERFOR
Mangler du en fjernkontrol og/eller PIN-kode;
kontakt support@prismatibro.se

Prisma Nattelys er indstillet til at
sænke effekten i den periode, hvor
aktiviteten i området er lav.

ENERGIFORBRUG
Power on

EFFEKT

5-60 W
6

ENERGIBESPARELSE

Prisma Light | prismatibro.se

93 %
ift. kviksølv

Power off

PRIS

RING!

Angiv forudsætninger for tilbud

SMART &

FLEKSIBEL

LEVERINGSTID

15

dage fra ordre, normalt

DETECT
LYSER MERE VED BEVÆGELSE
Den vigtigste fordel med Prisma Light Detect er,
at det rette lysniveau virkelig tilbydes præcis der og
når, det behøves.
VÆR OPMÆRKSOM PÅ AT
Prisma Light Detect giver meget lys selv
ved meget lave effekter.
Ved bevægelse vil det antal armaturer kunden ønsker,
blænde op samtidigt. Flere armaturer blænder op i
den retning personen/køretøjet bevæger sig.

LET AT PROGRAMMERE
Android-app gør det muligt enkelt at justere indstillingerne.
Vælger man også at installere en Gateway, så behøver man ikke en
gang at være i nærheden af anlægget for at ændre indstillinger.

Prisma Daps

2000•L
Prisma Daps

2000•M

RUNDERING OG STATESTIK
En Gateway gør det også muligt automatisk at få meddelelser
om, at noget er hændt.
På et kort vises status for hvert enkelt armatur.
For hvert enkelt armatur vises en mængde forskellig statestik,
som hjælper i den daglige drift af anlægget.

Prisma Suppor

t
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DETECT

SMIDIG OG TRYG BELYSNING
Grundlæggende for styringen er “at den bestemmer, hvor meget lys det skal være”.
Til grund for styringen ligger krav, ønsker og behov, men frem for alt de regler, som er formuleret i
Vejdirektoratets “Håndbog for kommunernes vej- og byrumsbelysning”.
Prisma Light Detect kan tilpasses til at opfylde alle former for “guider”.
Tilpas og ændre lettere end med noget andet styresystem.

VALGFRIHED
Ordet valgfrihed sammenfatter det, vi tilbyder med Prisma Light Detect.
Frihed til at vælge udseende, frihed til at vælge funktioner.

Sensor-styret lys
Uden bevægelse lyser Prisma Light Detect
med lav intensitet for ved bevægelse straks
at øge lysniveauet til ønsket niveau.
Ret lys på rette tidspunkt.

ENERGIFORBRUG
Power on

EFFEKT

5-142 W
8

ENERGIBESPARELSE
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95 %
ift. kviksølv

Power off

PRIS

RING!

Angiv forudsætninger for tilbud

SMART &

FLEKSIBEL

LEVERINGSTID

15

dage fra ordre, normalt

DETECT
Prisma Daps

2000•L
Prisma Daps

INSTRUMENTPANEL

2000•M

DASHBOARD

Prisma Suppor

t
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NEMA
ZHAGA
FREMTIDSSIKRET LØSNING
En gang i mellem ved man ikke, hvilken styring man vil have, men
man vil alligevel have fordelen ved at skifte fra kviksølv til LED.
Så kan man vælge en Prisma Light med en kontakt monteret.
Denne kontakt gør det muligt - i fremtiden - at indkoble en styring.
Det er altså en måde at fremtidssikre sit anlæg.

TO KONTAKTER
Visse kunder vælger, som i f.eks. USA og Storbritannien, at opsætte
armaturerne med Nema-kontakter.
Andre vælger den nye Zhaga-kontakt.
I disse tilfælde leveres armaturet med fuld effekt fra os, såfremt vi ikke
har fået anden instruktion.

Prisma Light anvender den effekt,
som bestemtes ved ordre, indtil
du forbinder en node.

ENERGIFORBRUG
Power on

EFFEKT

5-224 W

ENERGIBESPARELSE
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90 %
ift. kviksølv

Power off

PRIS

RING!

Angiv forudsætninger for tilbud

SMART &

FLEKSIBEL

LEVERINGSTID

15

dage fra ordre, normalt

KOMMER
SNART

• Activate
• Interact
• Deactivate
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DERFOR PRISMATIBRO
KVALITET OG SIKKERHED

GARANTI 5 ÅR

GLOBALT OG LOKALT

Kunderne havde allerede stor tillid til
PrismaTibro for vort store know-how
indenfor elektronik, mekanik og trygge
løsninger, inden Prisma Light blev
lanceret. Den tillid ligger os meget på
sinde at forvalte. Det mest kendte og
skattede produkt fra PrismaTibro er
Prisma Daps; overgangssignalet, som
med sit “tik-tik-tik” gør livet enklere og
sikrere for trafikanter verden over.
Prisma Light udvikles til stadighed og
kommunikationen med omverden er
allerede udbredt.
Fjernbetjening, sensorstyret lys,
kompabilitet med flere andre er nogle
eksempler på, at Prisma Light er
en fremtidssikker investering.

Prisma Light opfylder sin funktion døgnet
rund, året rundt, år efter år. Hvis ulykken
sker, overrasker PrismaTibro med sin
pragtiske tilgang til garantivilkårene.
Prøv os.

Prisma Light har fået en varm modtagelse
i Norden. Prisma Light findes i flere lande
hos vore nordiske kunder, og vi ser en
stærk ekspansion både med hensyn til
volumen og geografi i de nærmeste år.

30 ÅRS ERFARING
PrismaTibro har næsten 3 årtiers erfaring med udvikling og produktion af unike,
avancerede og pålidelige produkter, tjenester og kundesupport.
Indgår siden juli 2018 i Addtech-koncernen.
Produktområderne: Overgangssignaler, albuekontakter til døre, måleinstrumenter
til motorer, LED gadebelysning. CSR, corporate social responsibility: PrismaTibro har
højt prioriterede mål, når det gælder om at nå og hjælpe mennesker med behov i
Sverige og rundt om i verden. Baggrunden er et ønske om at vise Guds kærlighed
for det enkelte menneske. Eksempler på projekter: Vandrensning, skolegang,
kriminalitetsforbyggende arbejde. I vor egen region er vi hovedsponsor
for et stort antal idrætsforeninger. Behovene er store, og vi bidrager
helhjertet og gør en forskel.

