Enkel installation
med en smart twist
Nya Niko taksensorer
med SnapFit-montering och

Under historiens gång har nya tekniker lyckats öka prestandan ytterligare, vilket hjälper
oss att nå nya höjder i hastighet, effektivitet och precision. Niko har nu utvecklat ett nytt
sortiment av taksensorer med teknik och funktioner som tar dig ännu högre.
Niko erbjuder enkel installation med en smart twist.

Lyfter din prestanda till en högre nivå.

Ett starkt sortiment

Tillgodoser behoven för hela projektet
Niko har utvecklat ett komplett sortiment av taksensorer med ett elegant, modernt utseende med en diskret
design som perfekt smälter in i olika typer av inredning. Det innebär att du nu kan använda samma designlinje
för alla sensorer i ditt projekt, inklusive valfri kombination av:
230 V-sensorer
DALI-sensorer
DALI BMS-sensorer – för integration med BMS-styrenheter
Vi erbjuder två olika utföranden beroende på önskat detektionsområde (12 m eller 28 m).

Förbättrad belysningsstyrning med fler funktioner

Belysningsstyrning innebär mer än bara tända och släcka dina lampor. Det handlar också om att förbättra
komforten för användarna och optimera energieffektiviteten. Niko gör det enkelt genom att integrera
förbättrade funktioner i vårt nya sortiment av sensorer. Och bäst av allt, dom smarta funktionerna är enkla
att använda i installationsprogrammet via en app i din smartphone, så ingen avancerad programmering eller
hjälp från externa specialister behövs längre.

Snabb och enkel installation

De nya sensorerna smälter inte bara perfekt in i varje inredning, de är dessutom utformade för att vara så
installationsvänliga som möjligt, genom att beakta installatörens behov:
Enkel montering
Enkel ledningsdragning
Enkel driftsättning
Tack vare de nya taksensorerna från Niko har intelligent belysningsstyrning aldrig varit enklare.

Flera funktioner ingår

Öka komforten med avancerad belysningsstyrning
Med Niko taksensorer kan du erbjuda allt från grundläggande
belysningsstyrning till funktionalitet som är mer avancerad än du kunnat
drömma om för en fristående lösning. Ditt val av sensor baseras på
vilken funktion som behövs för det specifika rummet. Alla funktioner
ingår i alla varianter av DALI komfortsensorer för total flexibilitet. Det
gör dem till ett kostnadseffektivt alternativ till mer komplexa BMSlösningar. Med DALI komfortsensorer är det lätt att installera funktioner
som dagsljusstyrning, multizone för smartboardbelysning, flera
belysningscenarier, 2-nivåstyrningar och extern aktivering.

Tunable white ljus för dynamisk belysningsstyrning (HCL)
Niko gör det enkelt att kontrollera ljusets temperatur (i Kelvin) för dynamisk belysningsstyrning
(HCL). Tunable white ljus är särskilt fördelaktigt för byggnader som skolor, kontor, sjukhus och
andra miljöer där dynamisk belysningsstyrning har visat sig öka välbefinnandet, inlärningen,
arbetseffektiviteten och påskyndar återhämtningen. Funktionen ingår som standard i alla DALI
komfortsensorer och är kompatibel med tredjepartskomponenter för styrning av tunable white ljus.

2-vägs Bluetooth®-kommunikation
Utöka funktionerna i din installation

Alla Niko taksensorer är utrustade med inbyggd 2-vägs Bluetooth®-kommunikation. Det innebär att både
master-till-master och slav-till-master trådlös 2-vägskommunikation är möjlig. Det ger dig nya möjligheter att
optimera belysningsstyrningen ytterligare.

Trådlös master-till-master-länk

DALI MASTER

DALI MASTER

Möjliggör kommunikation mellan två mastersensorer,
vilket öppnar upp för flera nya möjligheter.
Med hjälp av en trådlös master-till-master-link kan
du t.ex. styra belysningen i angränsande utrymmen,
korridorer eller rum. När det gäller enkelrum
avdelade med en vikvägg, kan du också synkronisera
belysningsstyrningen när vikväggen är öppen.

DALI MASTER

Master-till-master-länken säkerställer
att ljuset aldrig kommer att släckas i
korridoren när det finns någon kvar i
rummet.

Spara in på ledningsdragning med trådlös slav-till-master-länk

230 V slav och master-sensorer kan trådlöst kommunicera med varandra via Bluetooth®. Detta är ett
enkelt sätt att installera slavsensorer, särskilt på platser där det är svårt att skapa en fysisk ledningsanslutning
till master. Dessutom hjälper den trådlösa slav-till-master-länken dig också att minska kostnaden för
kabeldragning. Slavsensorerna behöver fortfarande drivas med 230 V.

MASTER
230 V

SLAV
230 V

SLAV
230 V

SLAV
230 V

En trådlös slav-till-master-länk är ett bekvämt och enkelt sätt att eftermontera en 230 V slavsensor för att
effektivt förstora detektionsområdet. Alla sensorer levereras med en inbyggd repeater, så att slavsensorerna
kan vidarebefordra meddelanden från andra slavsensorer till mastersensorn via Bluetooth®.

Enkel montering

Säkerställ stabil och enkel montering
tack vare SnapFit
Niko gör det nu enklare än någonsin att säkerställa snabb och stabil montering tack vare det
nyutvecklade SnapFit-monteringssystemet (patentsökt) för alla typer av undertak.
Den unika SnapFit-monteringssystemet använder en enkel vrid-och-klicka-funktion som gör
det möjligt att installera ett stort antal sensorer snabbt och tillförlitligt utan att använda verktyg.
Det är det perfekta sättet att eliminera alla risker för sensorer som lutar.

SnapFit-montering
Hullingar som fäster
i taket
Flexibel
monteringsring
Inre fäste för upp till
40 mm tjocka tak

Fatta den, och fäst den på
sensorn

Dekorationsring i
vitt eller svart (tillval)
12 m sensor (platt lins)
28 m sensor (böjd lins)

Säker montering utan verktyg
1. Placera det inre fästet

2. Montera sensorn

3. Kläm på dekorringen

SnapFit-monteringssystemet består av ett inre fäste som skruvas i monteringsringen ovanför taket.
Sensorn placeras sedan helt enkelt i SnapFit-fästet och kläms på med en vridrörelse. Inga verktyg,
skruvar eller fjäderklämmor krävs.
För tak utan löstagbara plattor skruvas helt enkelt monteringsringen
genom hålet.

Enkel ledningsdragning

Spara tid med vår installationsvänliga design
Att uppmärksamma detaljer är viktigt i Nikos designspråk. Det är anledningen till att baksidan på Niko-sensorerna
är utformade med minst lika mycket uppmärksamhet på detaljer som framsidan. Resultatet är en installationsvänlig
design som säkerställer enkel åtkomst till push-in ledningsanslutningar. Det gör det enkelt att dra ledningarna till
sensorn utan att behöva använda skruvar eller verktyg. Höljet är också utformat för att installera ledningarna från
sidan, vilket gör det möjligt att montera sensorn även i tak med begränsat fritt utrymme.

Höljets lock säkrar
ledningsanslutningarna

Locket kläms enkelt
på utan skruvar eller verktyg

Buntband för
ledningsdragning utan skruvar
Avisoleringslängdindikator
Utrymme för ledningar
som pressas in i höljet

Tydliga markeringar
på ledningskontakterna

Enkel åtkomst till vinklade
push-in ledningskontakter

Release-verktyget
Ett praktiskt release-verktyg levereras tillsammans med
sensorn. Verktyget kan användas för att lossa
en ledning från kontakten. Det är lätt,
bekvämt och säkrare än att använda en
skruvmejsel eller andra verktyg.
När du använder tunn tvinnad ledning kan du
också använda verktyget för att trycka ledningen
in i kontakten.

Enkel driftsättning

Anslut via Bluetooth® med vår användarvänliga app
Driftsättning av sensorerna är lätt med Nikos gratis detector tool app för
smartphone eller surfplatta. När du startar appen Niko detector tool upptäcker
den omedelbart och visar en lista över alla installerade sensorer. Närmaste
sensorn visas högst upp i listan. Välj den sensor som du vill konfigurera, och
appen guidar dig genom konfigurationen. Du kan antingen välja en av
standardkonfigurationerna, den senast använda konfigurationen eller en ny
kundanpassad konfiguration.

Niko detector tool

Niko Detector Tool app är gratis och finns på
App Store (iOS) och Google Play (Android).

2-vägs Bluetooth®-kommunikation säkerställer snabbare konfiguration
Appen och sensorn kommunicerar med varandra trådlöst med 2-vägs Bluetooth®-kommunikation.
Det innebär att du inte behöver några andra verktyg eller adaptrar under konfigurationsprocessen.
2-vägs Bluetooth®-kommunikation ger dig alltid omedelbar och detaljerad
information om aktuella inställningar för sensorn, vilket ger dig en total
överblick i appen. Det kommer också att spara tid efteråt vid service och
underhåll av installationen.

KANALER
Kanal 1

Kanalfunktion
Auto på

Justerbart luxintervall
200

lux

Funktion rörelsesensor
Auto på

Tillbaka

Cloud-lösning

All data sparas i vår cloud-lösning. Detta kan
användas till dokumentation, back-up och
delning av konfigurationsfiler.

Lås sensor

Som säkerhetsfunktion har
du möjlighet att låsa sensorn
med en PIN-kod.

Standardkonfiguration
KONFIGURATION
VÄLJVÄLJ
KONFIGURATION

Lorem ipsum

VÄLJ KONFIGURATION

NY KONFIGURATION
NY KONFIGURATION
NamnNamn

NY
NYKONFIGURATION
KONFIGURATION
NY KONFIGURATION

Sparade
konfigurationer
Sparade
konfigurationer

Sparade konfigurationer

2 grupperade
2 grupperade
zonerzoner

2 grupperade zoner

Dagsljusstyrning,
inre
för belysning,
Dagsljusstyrning,
inre relä
förrelä
belysning,
500
lux, automatisk
500 lux,
automatisk
på/av på/av

Dagsljusstyrning, inre relä för belysning,
500 lux, automatisk på/av

2 grupperade
2 grupperade
zoner,zoner,
HVACHVAC

2 grupperade zoner, HVAC

Dagsljusstyrning,
inre
för HVAC,
Dagsljusstyrning,
inre relä
förrelä
HVAC,
500
lux,på/av
auto på/av
500 lux,
auto

Dagsljusstyrning, inre relä för HVAC,
500 lux, auto på/av

3 grupperade
3 grupperade
zoner,zoner,
HVACHVAC

3 grupperade zoner, HVAC

Zon 2 Zon 2

Zon 2

Dagsljusstyrning,
inre
för HVAC,
Dagsljusstyrning,
inre relä
förrelä
HVAC,
500
lux,på/av
auto på/av
500 lux,
auto

Dagsljusstyrning, inre relä för HVAC,
500 lux, auto på/av

Daylight:
luxlux
/ 600
lux max.
Daylight:
300 lux300
/ 600
max.
Automatiskt
Automatiskt
på ochpå
av och av

Daylight: 300 lux / 600 lux max.
Automatiskt på och av

2 grupperade
standby
2 grupperade
zoner,zoner,
standby
min. min.

2 grupperade zoner, standby min.

Dagsljusstyrning,
inre
för standby
Dagsljusstyrning,
inre relä
förrelä
standby
minimering,
500
lux, auto...
minimering,
500 lux,
auto...

Dagsljusstyrning, inre relä för standby
minimering, 500 lux, auto...

Zon 3 Zon 3

Zon 3

Daylight
control
and multizone,
Internal
Daylight
control
andanvända
multizone,
Internal
Ladda
senast
konfiguration
Ladda
senast
använda
konfiguration
relay
for lighting,
Auto On/Off
relay for
lighting,
500lx, 500lx,
Auto On/Off

Daylight control and multizone, Internal
Ladda
senast använda konfiguration

ny konfiguration
SkapaSkapa
ny konfiguration

Skapa ny konfiguration

relay for lighting, 500lx, Auto On/Off

Abc

Abc

Abc

Kompatibilitet
Kompatibilitet
Artikelnummer
123-21343,
213-21321,
213-21322
Artikelnummer
123-21343,
213-21321,
213-21322

Grupperad
Grupperad
zon zon
Dagsljus:
300 lux/600
lux max.
Dagsljus:
300 lux/600
lux max.
Automatiskt
Automatiskt
på ochpå
av och av

Tilldela
lampor
ochautomatiskt
relä automatiskt
Tilldela
lampor
och relä
Kompatibilitet
till
de 4 belysningszonerna?
till de
4 belysningszonerna?
vill tilldela
dem manuellt
Nej, jagNej,
vill jag
tilldela
dem manuellt

Ja, tilldela automatiskt

Automatiskt på och av

Dagsljus: 300 lux/600 lux max.
Automatiskt på och av

Multizon

High High

Nej, jag vill tilldela dem manuellt

Grupperad zon
Ja,
tilldela
Dagsljus:
300
lux/600automatiskt
lux max.
Ja, tilldela
automatiskt

Multizon
Multizon

Fortsätt
Fortsätt

Tilldela lampor och relä automatiskt
till de 4 belysningszonerna?

Artikelnummer 123-21343, 213-21321, 213-21322

Dagsljus:
300 lux/600
lux max.
Dagsljus:
300 lux/600
lux max.
Automatiskt
Automatiskt
på ochpå
av och av

High High

NY KONFIGURATION

Namn

High

Fortsätt
Nästa
Nästa

Nästa

High

Vid driftsättning kan du välja en av de förinställda standardkonfigurationerna, ladda den senast använda
konfigurationen eller skapa en ny anpassad konfiguration. I detta fall väljs en förinställd standardkonfiguration.

Anpassad konfiguration
NY KONFIGURATION

Hur fungerar lamporna i zon 1?

NY KONFIGURATION

NY KONFIGURATION
NY KONFIGURATION

NEW
NY KONFIGURATION
CONFIGURATION

Hur många belysningszoner kommer
sensorn att styra?

Hur fungerar
Hur många
lamporna
belysningszoner
i zon 1? kommer
sensorn att styra?

DoHur
you
fungerar
want tolamporna
assign thei zon
lamps
1? and
relay to the 4 zones yourself?

KONFIGURATION
NEWNY
CONFIGURATION

ENHETER

NEW CONFIGURATION

ZONER

Do you want to assign the lamps and
relay to the 4 zones yourself?

Do you want to assign the lamps and
relay to the 4 zones yourself?

32 otilldelade enheter kvar

Reagera på dagsljus

1

1 på dagsljus
Reagera

Yes,
Reagera
I want på
to dagsljus
assign them myself

Yes, I want to assign them myself

Yes, I want to assign them myself

Reagera på dagsljus med nattbeteende

2

Reagera
2 på dagsljus med nattbeteende

Reagera
på dagsljus med
nattbeteende
No,
do it automatically
to zone
1

No, do itLjus
automatically to zone 1

No, do it automatically to zone 1

Enkel på/av-funktion

2

Enkel2på/av-funktion

Enkel på/av-funktion
Tilldela till zon

4

4

1

2

3

4

HVAC

STANDBY

Denna enhet tillhör en multizon

Ljus
Nästa

Nästa

NästaNästa

NextKlart

Next
Nästa
Light

Om du väljer att skapa en ny konfiguration, guidas du genom konfigurationsprocessen. Appen kommer att
gå igenom alla relevanta parametrar för att säkerställa att konfigurationen är anpassad till dina behov.

Next

Produktöversikt

Hitta rätt sensor för dina behov
Räckvidd 12 m*

En unik platt lins som knappt
märks i taket

Infällt montage med SnapFit
230 V – 1 kanal
DALI standard
DALI BMS
Slavar (230 V, DALI)

230 V – 2 kanaler
DALI comfort

Infälld dosa
230 V – 1 kanal
DALI standard
DALI BMS
Slavar (230 V, DALI)

Utanpåliggande montering
230 V – 1 och 2 kanaler
DALI standard
DALI comfort
DALI BMS
Höghöjd (Räckvidd 40 m)
Slavar (230 V, DALI)
* Vid montering på 3 meters höjd

Räckvidd 28 m*

En effektiv böjd lins
med ett stort detektionsområde

Funktioner

Utforska oändliga möjligheter via en enkel lösning

SENSORER
Typ

Funktioner

Ingångar eller knappar

230 V
rörelsesensorer
0

1 kanal
2 kanaler
230 V närvaro- 230 V närvarosensorer
sensorer
1

2

DALI
standard

DALI
comfort

1

4

Fri fördelning av knappar
Bara trådlös
comfort

Trådlös tryckknapp för att åsidosätta belysningsstyrning
INGÅNG
Extern trigger (aktivering via externa system)
Ledningsansluten slav
Externa ingångar via DALI-bussen
Automatisk på/av
Halvautomatisk på/av (manuell på/av + automatisk av)
Dagsljusstyrning (dimring – baserat på dagsljus)
DALI Broadcast + DALI Addressable
Trådlös master-till-master länk via Bluetooth®
Trådlös slav-till-master länk via Bluetooth®
Multizone – smartboardbelysning
2-nivåstyrning – perfekt för korridorer
Tändnivå
Orienteringsbelysning
FUNKTIONER

Ljusscenarier – definiera och styra scenarier
Vikdörrsfunktion
– Trådlös synkning av belysningsstyrning
Styr ljuset i angränsande områden/korridorer
Tredjepartsintegration av tunable white ljus
Inställbart tunable white (HCL) ljus och förinställningar
Utgångsrelä – styr HVAC/standbyminimering/belysning
Externt relä för HVAC/standbyminimering
BMS-integration
EventLog
Cloud-lösning för dokumentation, backup och delning
av konfigurationsfiler
Inställningar och konfiguration kan låsas med
en PIN-kod
Övervakning av DALI-kommandon

APP

Programuppdatering av sensor via app
2-vägs Bluetooth®-kommunikation

3 zoner

4 zoner

DALI
BMS

Niko taksensorer

Välj från det kompletta sortimentet för hela projektet

230 V-sensorer
Monteringshöjd

Kapslingsklass

Ingång för 230 V
tryckknapp

Utgång

Slavar
Max.

Trådlös
slav-till-master

Rörelsesensor

2–3,5 m

IP20 / IP54*)

-

µ 10 A, NO

-

-

1 kanal närvarosensor

2–3,5 m

IP20/IP54*)

1 ingång

µ 10 A, NO
(potentialfritt relä)

10 slavar

Ja

2 kanaler närvarosensor

2–3,5 m

IP20/IP54*)

2 ingångar

2 x µ 10 A, NO,
(potentialfritt relä)

10 slavar

Ja

Höghöjdssensor

4–12 m

IP54

1 ingång

µ 10 A, NO
(potentialfritt relä)

10 slavar

Ja

Slav

2–3,5 m

IP20/IP54*)

-

-

-

Ja

Höghöjdssensor slav

4–12 m

IP54

-

-

-

Ja

DALI-sensorer
Monteringshöjd

Kapslingsklass

Zoner, max

Utgång

Slavar
Max.

Trådlös
knappar

DALI

DALI standard

2–3,5 m

IP20/IP54*)

3 zoner

DALI

5 slavar

-

DALI-2-kompatibel

DALI comfort

2–3,5 m

IP20/IP54*)

4 zoner

10 slavar

-

DALI-2-kompatibel

DALI comfort trådlöst

2–3,5 m

IP20/IP54*)

4 zoner

10 slavar

Ja

DALI-2-kompatibel

DALI comfort
höghöjdssensor

4–12 m

IP54

4 zoner

10 slavar

-

DALI-2-kompatibel

DALI slav

2–3,5 m

IP20/IP54*)

-

-

-

-

DALI-2-kompatibel

DALI slav höghöjdssensor

4–12 m

IP54

-

-

-

-

DALI-2-kompatibel

DALI
µ 10 A, NO,
(potentialfritt relä)
DALI
µ 10 A, NO,
(potentialfritt relä)
DALI
µ 10 A, NO,
(potentialfritt relä)

DALI BMS-sensorer

*)

Monteringshöjd

Kapslingsklass

Utdata

DALI

DALI BMS-sensor

2–3,5 m

IP20/IP54*)

DALI

DALI-2-kompatibel

Höghöjdssensor

4–12 m

IP54

DALI

DALI-2-kompatibel

IP54 endast på ytmonterade sensorer

RÄCKVIDD
Ø 12 M

RÄCKVIDD
Ø 28 M

RÄCKVIDD
Ø 40 M

Infälld dosa

SnapFit
infälld montering

Utanpåliggande
montering

Infälld dosa

SnapFit
infälld montering

Utanpåliggande
montering

Utanpåliggande
montering

350-600111

350-601111

350-602111

-

-

-

-

350-600121

350-601121

350-602121

350-700121

350-701121

350-702121

-

-

350-601221

350-602221

-

350-701221

350-702221

-

-

-

-

-

-

-

350-802111

350-600021

350-601021

350-602021

350-700021

350-701021

350-702021

-

-

-

-

-

-

-

350-802011

RÄCKVIDD
Ø 12 M

RÄCKVIDD
Ø 28 M

RÄCKVIDD
Ø 40 M

Infälld dosa

SnapFit
infälld montering

Utanpåliggande
montering

Infälld dosa

SnapFit
infälld montering

Utanpåliggande
montering

Utanpåliggande
montering

350-650321

350-651321

350-652321

350-750321

350-751321

350-752321

-

-

350-651421

350-652421

-

350-751421

350-752421

-

-

350-661421

350-662421

-

350-761421

350-762421

-

-

-

-

-

-

-

350-852411

350-650021

350-651021

350-652021

350-750021

350-751021

350-752021

-

-

-

-

-

-

-

350-852011

RÄCKVIDD
Ø 12 M

RÄCKVIDD
Ø 28 M

RÄCKVIDD
Ø 40 M

Infälld dosa

SnapFit
infälld montering

Utanpåliggande
montering

Infälld dosa

SnapFit
infälld montering

Utanpåliggande
montering

Utanpåliggande
montering

350-650921

350-651921

350-652921

350-750921

350-751921

350-752921

-

-

-

-

-

-

-

350-852911

Niko utformar elektr(on)iska lösningar som får byggnader att fungera
bättre för alla som bor och arbetar i dem: Genom att förbruka mindre
energi, öka ljuskomforten och säkerheten och genom att låta all apparatur
samverka friktionsfritt. Byggnader med Niko är effektivare, kan fjärrstyras
och samspelar i större ekosystem. Niko är ett belgiskt familjeföretag från
Sint-Niklaas med 700 anställda och 10 anläggningar i Europa.
Hos Niko ställer vi bara en enda fråga varje dag:
”Hur kan vi förbättra byggnader för att bättre passa dina behov?”

Niko
Västberga Allé 32
info@se.niko.eu
Tel 08 410 200 15
www.niko.eu

PF-033-16R19261

SE-126 30 Hägersten

