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AirC är ett sensorsystem som  
arbetar trådlöst
Varje armatur är försedd med en sensor som reagerar 
på dagsljus och närvaro. Sensorerna sänder respektive 
tar emot data från övriga armaturer i rummet.

Intelligenta sensorlösningar

• Varje armatur har en sensor som pratar 
   med varandra trådlöst.
• Inga styrkablar mellan armaturerna
• Armaturer grupperas (2-100 armaturer per grupp) 
  och delar information inom gruppen.
• Individuell dagsljusstyrning om så önskas.
• Trådlösa strömbrytare kan integreras.
• Parametrar ändras via en app från din telefon
• Automatiskt förinställda värden av detektering,  
tider och dagsljus-kompensering.

Var kan man använda AirC?
AirC tekniken är användbar i många typer av anläggningar. 
Optimerat för storkontor, korridorer skollokaler m.fl. 

Funktion AirC-BT
AirC-BT ett intelligent ljusstyrningssystem som bygger 
på trådlös kommunikation mellan sensorer. Ett system
optimerat för storkontor, korridorer skollokaler m.fl. 
Kommunikationen mellan sensorerna sker med en 
pålitlig Zigbee signal. Konfiguration av systemet sker 
via en app i din telefon.



Inställningar:

• Aktiv tändning och släckning vid frånvaro

• Frånvarodämpning och släck efter 20 min

• Armaturerna har individuell dagsljusstyrning

• Manuell styrning från väggbrytare möjlig

AirC
AirC är en ypperlig lösning både vid ombyggnad och  
nybyggnation.

INLED 12.1 840 OP AIRC BT

Art.nr 154972-AIRC-BT

Trådlös  
strömbrytare
Art.nr 968823

APPEN
Från den kostnadsfria appen kan man efter 
nedladdning och registrering konfigurera flertal 
funktioner.

Här visas en installation med InLED.



Typ  Art. nr

Brytare AirC Switch-dim 1-pol 968823

Artikelnr och tillbehör.

Till höger visas exempel på armaturer som idag kan användas i 
AirC system. Det pågår ständigt utveckling av nya och befintliga 
produkter hos Nokalux, därför kommer utbudet att utökas 
succesivt. För senaste uppdateringar. nokalux.se

Där inbyggnad av sensorer inte är möjlig i armatur kan vi  
erbjuda lösningar med externa sensorer.

Armaturer för AirC

För ytterligare information besök gärna vår 
hemsida och följ oss på LinkedIn! 

nokalux.se 
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