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INTRODUKTION
Prisma Light Constant

Den enklaste enklaste modellen
Den lyser när den får ström, på angiven effekt inställd från fabrik.
Vill man göra några förändringar av effekten behöver armaturen skickas 
in till PrismaTibro. 

Prisma Light DALI

Med ett DALI-don kan man justera effekten i efterhand 
och justera nattsänkning. 
Justeringen kan göras på olika sätt: 

Alternativ 1 Man åker upp med skylift till armaturen och 
  gör justeringarna uppe vid drivdonet. 

Alternativ 2 Man köper armaturen förberedd med en 
  4- eller 5-polig kabel, så kan man göra 
  dessa justeringar nere i stolpluckan. 
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Prisma Support

Prisma Daps

2000•L

Prisma Daps

2000•M

INTRODUKTION
Prisma Light Remote
Styr varje enskild armatur med fjärrkontroll

Byt effekt Effekten för en Prisma Light Remote kan ställas på 
 valfri nivå i steg om 1 W 
Prisma Nattljus Mer än nattsänkning: Sänk eller höj effekten valfri period. 
Styr varje armatur Varje armatur styrs individuellt.
Fjärrkontroll Inställningarna görs med fjärrkontroll – se nästa uppslag.
Säkerhet 5-siffrig PIN-kod, specialkonstruerad fjärrkontroll.
Fabriksinställning Vid beställning tillfrågas kund om vilka inställningar som ska gälla
 vid leverans. Inställningar som kan förändras med fjärrkontroll.

Prisma Light Detect
Vår mest kraftfulla styrning: Närvarostyrning, belysning när det behövs. 
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INTRODUKTION
Prisma Light Nema
Förberett och tillgängligt

DALI-don på insidan och en Nema-kontakt på utsidan. 
Ta bort skyddslocket och koppla på den externa styrningen. 

Prisma Light Zhaga
Förberett och tillgängligt

Armaturen har en inbyggd D4I-driver med aktuellt protokoll. 
På utsidan sitter Zhaga-kontakt lätt tillgänglig att klicka i den externa 
styrningen kunden väljer.
Ta bort skyddslocket och koppla på den externa styrningen.
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SKAPA KONTAKT Rikta fjärrkontrollen uppåt 
  mot centrum av armaturen. Håll nere 
  Lampan svarar med blink när ni har kontakt.

UPPLÅSNING + PIN-kod, 5 siffror.

  Respons: blink-blink

SLÄCK/TÄND Respons: Tänds eller släcks

  Inställningen sparas ej.

NATTLJUS  START* + Klockslag, 2 siffror (t ex 23) +

  Respons: blink-blink

  Inställningen sparas.

NATTLJUS  STOPP* + Timmar, 2 siffror (t ex 06) +

  Respons: blink-blink

  Inställningen sparas.

DIMNING  NIVÅ + Effekt, 2 siffror (t ex 05) +

  Respons: blink-blink

  Inställningen sparas.

EFFEKT + Effekt, 2 siffror (t ex 20) +

  Respons: blink-blink

  Inställningen sparas.

FJÄRRKONTROLL



DYGN 1  
Armaturen programmerar sig själv 
efter vad som händer dygn 1.  
Inget Prisma Nattljus.

FÖLJANDE DYGN 
Armaturen minns föregående dygn.  
Prisma Nattljus enligt programmering.

* Klockslag, timmar 
Tiden som anges för START och STOPP är 
ungefärlig och styrs av dygnets mörkaste  
tidpunkt oberoende av sommar- och vinter-
tid.  
Dygnets mörkaste tidpunkt är vid midnatt 
under perioden för vintertid.  
Exempel: START 23, STOPP 04. 
STOPP är antal timmar från START.

Prisma Light Remote 
Made in Tibro · Version 1805

1

WATT
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START LEVELSTOP

DIM
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RETURN
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7 98

0
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LÅS UPP 
Öppnar upp lampan för inställning.  
Kräver PIN-kod som kan erhållas via  
support@prismatibro.se

ON/OFF 
Tänder, släcker lampan.

NIVÅ 
Effekt under Prisma Nattljus.

STOPP 
Antal timmar till Prisma Nattljus 
stoppas.

START 
Tiden då Prisma Nattljus startar.

WATT 
Effekt under normaldrift.
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ANDROID-APP
Installation
Hämta appen på Google Play.
Namn:  ”Prisma Configuration”
Kräver internet-uppkoppling.

Inloggning
Uppgifterna är personliga. 
Ring Prisma Tibro 0504-400 40.
Följande uppgifter behövs för att 
skapa en inloggning: 
• Förnamn, efternamn
• Telefonnummer
• E-post 
• Företagsnamn
• Slutkund
• Anläggning

Starta dongle
Håll knappen inne – den tänds vit, 
släpp sedan då går den från röd till 
grön till vit till blå. När den lyser 
blå är den klar att användas.
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ANDROID-APP ANDROID-APP
Välj din dongle
Om det finns flera att välja på i listan  
beror det på att du har fler donglar i 
närheten. 
Titta då på slutnumret på undersidan 
av din dongle. 
I det här exemplet: BA:52

Välj projekt 
Då din inloggning kan ge till-
gång til många projekt kan 
listan vara lång.
Välj det projekt i listan det gäller 
just nu.
I detta exempel valdes:
Showroom
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ANDROID-APP
Skapa site

1. 
”Ange namn på site” är första 
uppgiften om det inte redan finns 
site på projektet. Skriv in namn på 
siten. Troligtvis bynamnet eller 
områdets namn. Här valde vi att 
kalla projektet ”Gata 4”
OBS! Anläggningen måste ha 
ström påslagen. 

2.
Lägg till armaturer till 
site: tryck på hänglåset.

3. 
När siten är upplåst visas 
plus-tecknet – Tryck för att
lägga till armaturer.
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ANDROID-APP ANDROID-APP
Skapa site

4. 
Lista visar armaturer som är igång. 
Den du står närmast är troligen den 
som visas högst upp i listan.
För att veta med säkerhet:
Detta bekräftas om du klickar på den 
i listan –armaturen blinkar till svar.
Lägg till armatur genom att klicka på 
”Add”.
”Add” visas uppe i högra hörnet efter 
klick.

5. 
När du tryckt på ”Add” (lägga till) 
dyker markering upp på kartan. 
Markera den, med lätt tryck och 
håll sedan ned fingret tills den 
”hoppar” för att finjustera 
placering.

Upprepa punkt 4 och 5 tills alla 
på siten är tillagda. 
Armaturena som är tillagda för-
svinner från listan. Om sträckan är 
lång kan du behöva förflytta dig för 
att få kontakt med alla armaturer.
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ANDROID-APP
Skapa site

Skapa länkar automatisk

Sända länk

Kom-i-håg att spara

Ta bort markerad armatur
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Avsluta skapa site

Det är möjligt att etablera manuell 
länk i en t ex en korsning.
Se prickig markeringsring.
Viktigt att tänka på:
Det får ej bli en loop.

Avsluta genom att stänga
hänglåset med klick på ikon.

ANDROID-APP ANDROID-APP
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ANDROID-APP
Välj site
Logga in med din personliga PIN
NNNNN-NNNNN-NNNNN 
Du får upp en lista över de projekt du 
har tillgång till. 
Välj projekt – i vårt fall Showroom. 
Sedan väljer du site.
Site är benämningen på en grupp av 
armaturer.
Då det maximala antalet armaturer i 
en site är 250 st så rekommenderar vi 
att man delar upp större områden i t 
ex byar, gator eller kvarter.
Klicka på den site du vill arbeta med.
Karta över siten visas, bild nedan.

Förklaring symboler
Prisma Light

Trådlös länk

Lås upp för att justera länk

Zoomar in din placering

Zoomar in site

Gateway
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ANDROID-APP ANDROID-APP
Konfigurera
Kan också uttryckas: ”Ställ in”.
På engelska: ”Configure”.
Tryck på en grön symbol om du vill 
justera enskild armatur. 
Symbolens färg byter till blå
Armaturen du valt börjar blinka för 
att visa att den är redo. 

Mer info
Ett klick på cirkel med ”i” leder till det 
nedre bilden visar.

Select all
”Select all” kan användas vid 
konfiguration – ej för att visa 
info. 
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ANDROID-APP
Info om armatur
Engelska: Device information
• Tillverkare
• Modell
• ID-nummer
• Mac-adress
• Mjukvara
• Hårdvara

Mätningar
Engelska: Measurements
• Spänning
• Ström
• Effekt
• Effektfaktor
• Temperatur
Notera: Hög temperatur då denna  
armatur sitter inomhus.
• Signalkvalité, genomsnitt
• Signalkvalité, just nu
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ANDROID-APP ANDROID-APP
Statistik
Engelska: Uptime Statistics Current 
Power Cycle.
Visar statistik sedan strömmen 
senast slogs på. 
Notera: Denna site är demo hos 
Prisma Tibro och strömmen stängs 
sällan av.
• Passerad tid
• Detect, närvarodetekteringar
• Temperatur: Min/Max/Genomsnitt
• Använd effekt
• Tändningscykler
• Ljuset tänt, tid

Engelska: Uptime Statistics Last 
Power Cycle.
Visar statistik föregående period 
strömmen var påslagen. 
Notera: Denna site är demo hos 
Prisma Tibro och strömmen stängs 
sällan av.
• Passerad tid
• Detect, närvarodetekteringar
• Temperatur: Min/Max/Genomsnitt
• Använd effekt
• Tändningscykler
• Ljuset tänt, tid
fortsättning nästa uppslag...



18 Prisma Light   |   prismatibro.se

ANDROID-APP
Statistik
Engelska: Uptime Statistic Total
Sedan siten installerades.
• Total tid
• Detect, närvarodetekteringar
• Temperatur: Min/Max/Genomsnitt
• Använd effekt
• Tändningscykler
• Ljuset tänt, tid
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ANDROID-APP ANDROID-APP
Konfigurera armatur
Engelska: Configure luminaire.

Börja med ange fakta och 
inställningar under rubriken ”Lamp”. 
Klicka på ”Lamp”.

Se sidan 15
En eller flera armaturer måste vara 
valda för att kunna komma till denna 
vy/bild.

• Stolphöjd (måste inte anges)
• Effekt vid frånvaro
• Indicate: Ett klick här gör att
• armaturen svarar med blink som 
• betyder ”Det är mig du 
• konfigurerar”

Engelska: Motion
Detect, närvarodetektering
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ANDROID-APP
Stolphöjd
Engelska: Height
1.
Snurra tills rätt siffra visas mellan 
linjerna.
OBS! Anges i centimeter
Vill du inte snurra till 500 cm:
Håll nere fingret på 0 i några 
sekunder, släpp sedan – då dyker 
tangentbordet upp så att du kan 
skriva in önskat värde.
2.
Tryck ”Send” för att spara 
inställning.

Effekt frånvaro
1.
Svep i cirkel tills rätt procent-siffra 
visas.
2.
Tryck ”Send” för att spara 
inställning.
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ANDROID-APP ANDROID-APP
Konfigurera armatur
Engelska: Configure luminaire.
Grönt reglage = Detect aktivt.
Gråsvart reglage = Detect ej aktivt.

Ange
• Effekt vid närvaro (Motion intensity)
• Så länge ska effekt vid närvaro 
• gälla (Motion time)
• Tid för bytet från frånvaroljus till 
• närvaroljus (Dim Up)
• Tid för bytet från närvaroljus till 
• frånvaroljus (Dim Down)
• Antal armaturer som meddelas i 
• vardera riktning vid närvaro.

Effekt närvaro
1.
Svep i cirkel tills rätt siffra visas.
2.
Tryck ”Send” för att spara 
inställning.
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ANDROID-APP
Fabriksinställningar
Engelska: 
Configure luminaire predefined

Välj ur listan
Om du önskar återgå till 
fabriksinställningarna väljer 
du lämpligt alternativ i listan.

Manuella inställningar
Engelska: 
Configure luminaire Manual

Beskrivning av hur det här går till 
visas på föregående sida: 25.



23prismatibro.se   |   Prisma Light

ANDROID-APP ANDROID-APP
Alla samtidigt
Engelska: Select all.
Dra reglaget åt höger för att välja 
att göra inställningar för hela siten 
samtidigt.

Samma men som lista
Engelska: List.
Klicka på ”List” för att byta 
visningssätt från karta till lista.



Vid problem så returneras armaturen 
komplett och åtgärdas hos PrismaTibro, 
eller byts ut. För fullständiga garantivillkor 
se hemsidan www.prismatibro.se eller 
ring 0504-400 40 eller skicka e-post till 
support@prismatibro.se

Dess och många andra dokument 
kan laddas ned från:
www.prismatibro.se
QR-kod leder dit.

FELSÖKNING
GARANTI

DOKUMENT ATT LADDA NED

www.prismatibro.se/fel-el
QR-kod leder dit.


