A sense for simplicity
Niko sensorserien P40 og M40

A sense
for simplicity
At gøre livet enklere er at gøre bygninger smartere. For Niko

Den nye serie er elegant enkel, uventet kraftfuld og diskret

begynder det med at videreudvikle vores lysstyringsløsninger.

kompakt og passer således ind i enhver bygning.

At gøre dem bedre for arkitekter på udkig efter et elegant og
funktionelt design… Bedre for rådgivere og ingeniører, der er
på jagt efter fremtidssikrede innovationer, der kan tilføre værdi
til deres projekter... Bedre for installatører, der har brug for
brugervenlig og hurtig installation… Og bedre for brugerne,
der får endnu mere komfort og styring.
Niko P40- og M40-sensorserien er udviklet med innovativ
funktionalitet, der muliggør større komfort, enkelthed,
sikkerhed og energieffektivitet.
Sensorerne tilbyder ikke kun en førsteklasses ydeevne til
slutbrugere. Vores SnapFit monteringssystem gør installation
hurtig, nem og intuitiv for installatørerne, mens vores cloudbaserede Niko detector tool app og portal sikrer, at du har
idriftsættelse, styring og support lige ved hånden. Som du kan
forvente af Niko, får du alt dette iført i prisvindende belgisk
design.

Udforsk Nikos P40 og M40 sensorserie. Og se, hvordan vi
udvider begrebet 'enkelthed'.

Sensorserie med prisvindende design

Førsteklasses detektering,
som opfylder IEC 63180 standarden

Smart idriftsættelse med 2-vejs
Bluetooth® kommunikation,
Niko Detector tool app and portal

DALI-2-certificeret

Tidsbesparende SnapFit installation

Én designlinie med mange
integrerede funktioner
Fremtidssikret med 6 GHz-immunitet

A sense for...

A sense for lighting control
Lysstyring handler om at øge brugerkomforten og energieffektiviteten. Niko gør det
nemt ved at integrere forbedrede funktioner fra innovativ dagslysstyring til smart
board, multizonebelysning, foldedørsløsning og dag/nat funktion..

A sense for easy installation
Få fordelene ved højtydende detektering samtidig med bekvem installation og intuitiv
app- og portalbaseret idriftsættelse. Tiden er endelig på din side – takket være den
reducerede installationstid! Sensoren installeres med den patentanmeldte SnapFitmontering ved hjælp af en enkelt drej-og-klik-bevægelse. Og med vores nemme og
værktøjsfri ledningssystem kræves der ingen specialværktøj.

A sense for performance
Sensorerne gør både livet lettere for slutbrugere, men også for designere, rådgivere,
ingeniører og installatører. Det, du ser, er, hvad du får, da sensorerne er de eneste,
hvor ydeevnen er testet og opfylder IEC63180 standarden. Og da sensorerne
er DALI-2-certificerede og har 6 GHz-immunitet, kan du være sikker på at få
førsteklasses ydeevne i en fremtidssikret løsning.

A sense for design
Som du kan forvente af Niko, er alle sensorerne iført prisvindende belgisk design.
Det diskrete design er inspireret af minimalistisk arkitektur. Med afdækningsringen,
der fås i hvid og sort, passer sensorerne perfekt ind i alle typer bygninger og interiør.

Niko sensorserie P40 og M40
Et kraftfuldt line-up, der opfylder alle krav til dit
projekt

Planforsænket montering med
SnapFit
230 V – 1-kanal (P42)
DALI-2 (P47)
DALI-2 sekundær/BMS (P46)
Sekundær (230 V P41, DALI-2 P46)
230 V – 2-kanal (P42)
DALI-2 (P48)

Europadåse
230 V – 1-kanal (P42)
DALI-2 (P47)
Sekundær (230 V P41, DALI-2 P46)

Påbygget montering
230 V – 1- og 2-kanal (P42)
DALI-2 (P47)
DALI-2 (P48)
Til højloft montering (rækkevidde 53 m
ved 12 m højde)
Sekundær (230 V P41, DALI-2 P46)

* Ved 3 m monteringshøjde

Rækkevidde på 12 m*

Rækkevidde på 37 m*

En unik flad linse, der integreres

En effektiv buet linse med en stor

problemfrit i loftet

rækkevidde

Niko udvikler elektr(on)iske løsninger til forbedring af bygninger, så de
bedre dækker behovene hos de mennesker, der bor og arbejder i dem: Ved
at minimere energiforbruget, ved at forbedre belysningskomforten og
sikkerheden samt ved at sikre, at alle applikationer kan arbejde sammen
uden problemer. Bygninger med løsninger fra Niko er mere effektive,
kan fjernbetjenes og interagere i større eco-systemer. Niko er en belgisk
familieejet virksomhed i Sint-Niklaas med 700 ansatte og 10 europæiske
filialer.
Hos Niko stiller vi os selv dagligt et spørgsmål: ”Hvordan kan vi forbedre
bygninger for bedre at dække dine behov?”
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