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Ensto Smart Lighting

SmartWay
Ensto SmartWay är ett självlärande 
trådlöst system som kontinuerligt lär sig 
om rörelsemönstret i lokalen, t.ex kor
ridorer kontorsytor m.m. och anpassar 
sig sedan efter hur förflyttningar sker i 
utrymmet. Armaturer med SmartWay 
är extremt enkla att installera då inga 
styrkablar, ingen programmering eller 
konfiguration behövs, bara Plug ń Play. 

SmartOne
Ensto SmartOne är en enkel lösning 
för armaturer som ska sköta sig själv i 
kontor och offentliga lokaler. Inga extra 
styrkablar, programmering eller konfi
guration behövs, bara Plug ń Play.

DualWhite
Enstos armaturer med DualWhite är ut
rustade med valmöjlighet att välja mellan 
3000 K och 4000 K på en och samma ar
matur.

Tunable white
Enstos armaturer med Tunable White 
baseras på Human Centric Lighting vil
ket innebär att det kan regleras steglöst 
mellan 2700 K och 6500 K via kontroll
system. Den här lösningen är perfekt för 
t ex moderna och flexibla kontorsmiljö
er med individuella krav.

Move!
Ensto Move är armaturer med inbyggd 
rörelsedetektering. Ensto har två olika 
typer av sensorer: PIR (tänder på varm 
rörelse) och Radar (tänder på all rörel
se) för att tillgodose alla önskningar vid 
rörelsedetektering.

RF
Radiofrekvens (RF) gör att armaturer 
kan anslutas trådlöst till varandra. När 
RF-armaturen detekterar rörelse kom
mer den att lysa upp armaturgruppen 
som är programmerade tillsammans. 
RF gör belysningen säkrare och du be
höver aldrig ha en mörk plats i huset. 

Optik 
Enstos armaturer har flera olika optiska 
lösningar att välja mellan för att passa 
in i era projekt och marknadens krav.

BaseDim
Ensto BaseDim dämpar belysningen 
vid de tidpunkter då armaturen inte be
höver lysa med full effekt. BaseDim re
ducerar effekten ner till ca 50 % under 
dämpningsperioden som pågår under 
dygnets 8 mörkaste timmar.

SmartDim
Ensto SmartDim är en programmerbar 
lösning för att optimera energibespa
ringen. Välj mellan 5 nivåer under dyg
nets mörkaste timmar.

Owlet 
Ensto Owlet är en skräddarsydd lösning 
för IoT i utomhusmiljö där armaturen 
kopplas till Cloud / molnet som ger möj
lighet till extern kontroll och styrning.

DALI
DALI-drivdon gör det möjligt att anslu
ta armaturer till DALI-baserade styrsys
tem och Smart Buildings. Jämfört med 
traditionell kabelinstallation möjliggör 
DALI individuell styrning av belysnings
armaturerna som ger betydande energi
besparingar, flexibilitet och kontroll av 
belysningsanläggningen.

Dimming
Ensto kan erbjuda belysningsarma
turer för de flesta styrsystemen som 
finns på marknaden t.ex. 1-10V, Switch 
Dim, DALI, PIR och Radar som är någ
ra exempel på möjligheter att reglera & 
kontrollera belysningen så att den pas
sar dina lokaler och behov.

Smart Lighting är en kombination av kvalitetsarmaturer som är 
utrustade med rätt optik och rätt styrsystem. Kvalitet på arma
turen kan ha olika kriterier för olika behov. Med Enstokvalitet 
får ni en enkel installation och en lång livslängd tillsammans 
med rätt optik och rätt styrsystem. Med Ensto Smart Lighting 
får ni exceptionellt många olika alternativ att välja på. Med vår 
breda produktportfölj finns Ensto med när allt börjar i projek
tet och vi hjälper er hela vägen med allt från optik och rörelse
detektering till artificiell intelligens.

Dra gärna nytta av Enstos långa erfarenhet inom teknisk belys
ning. Vi finns till er hjälp.
info.sweden@ensto.com // Telefon: +46 8 556 309 00



Kontorskorridor
Ett bra exempel på när SmartWay 
är som bäst är när det placeras i 
en kontorskorridor där armaturer
na mjukt och följsamt följer rörel
serna i korridorerna. Komfort och 
energibesparing i ett.
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Ensto SmartWay
- Kontor, Korridor, Garage och Industri

SmartWay  Armaturkommunikation utan kabel, radio eller in
ställningar. Armaturerna följer rörelsemönstret i fastigheten, 
pratar med varandra och känner dig - enklare installation finns 
inte.

SmartWay är en kombination av tradi
tionell rörelsestyrning och en revolu
tionerande master/slavteknik som gör 
att armaturerna pratar med varandra 
utan styrkablar eller programmering. 
Dessutom kan de vara placerade på 
olika faser och fortfarande prata med 
varandra.

Armaturerna är självlärande och bör
jar jobba direkt efter installation och 
fortsätter att lära sig rörelsemönstret i 
fastigheten och anpassar sig därför till  
förändringar. 

SmartWay förutspår rörelsen och delar 
informationen till alla armaturer i när
heten  Ljuset följer dig.

Ensto SmartWay
Ensto SmartWay är ett själv
lärande trådlöst system som 
kontinuerligt lär sig om rörelse
mönstret i lokalen, t.ex passager, 
korridorer, kontorsytor m.m. 
och anpassar sig sedan efter hur 
förflyttningar sker i utrymmet. 

Armaturer med SmartWay är ex
tremt enkla att installera då inga 
styrkablar, ingen programme
ring eller konfiguration behövs, 
bara Plug ń Play.

 > Maximum light level
 > Power save light level
 > Minimum light level
 > Occupancy timeout
 > Transition timeout
 > Fade up time
 > Fade down time

 > 85 %
 > 30 %
 > 0 %
 > 4 min
 > 5 min
 > 1 s
 > 60 s

Fabriksinställningar SmartWay 
Kontor, Korridor, Garage och Industri

Bild hämtad från vår 
Youtube film:
AVR320 SmartWay

Notera att dessa fabriksinställningar 
kan komma att uppdateras.
Egna inställningar görs enkelt via App 
ActiveAhead.

Garage
Ett bra exempel på när 
SmartWay  är som bäst är 
när det placeras i ett gara
ge där armaturerna mjukt 
och följsamt följer rörel
serna i garaget. Komfort 
och energibesparing i ett.
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Ensto SmartWay
- Fastighet

SmartWay  Armaturkommunikation utan kabel, radio eller in
ställningar. Armaturerna följer rörelsemönstret i fastigheten, 
pratar med varandra och känner dig - enklare installation finns 
inte.

SmartWay är en kombination av tradi
tionell rörelsestyrning och en revolu
tionerande master/slavteknik som gör 
att armaturerna pratar med varandra 
utan styrkablar eller programmering. 
Dessutom kan de vara placerade på 
olika faser och fortfarande prata med 
varandra.

Armaturerna är självlärande och bör
jar jobba direkt efter installation och 
fortsätter att lära sig rörelsemönstret i 
fastigheten och anpassar sig därför till  
förändringar. 

SmartWay förutspår rörelsen och delar 
informationen till alla armaturer i när
heten  Ljuset följer dig.

Ensto SmartWay
Ensto SmartWay är ett själv
lärande trådlöst system som 
kontinuerligt lär sig om rörelse
mönstret i lokalen, t.ex passager, 
korridorer, kontorsytor m.m. 
och anpassar sig sedan efter hur 
förflyttningar sker i utrymmet. 

Armaturer med SmartWay är ex
tremt enkla att installera då inga 
styrkablar, ingen programme
ring eller konfiguration behövs, 
bara Plug ń Play.

 > Maximum light level
 > Power save light level
 > Minimum light level
 > Occupancy timeout
 > Transition timeout
 > Fade up time
 > Fade down time

 > 100 %
 > 10 %
 > 0 %
 > 1 min
 > 2 min
 > 2 s
 > 8 s

Fabriksinställningar SmartWay 
Fastighet (t ex trapphus, källare etc)

Enkel installation
Enkel Drift

Enkelt Underhåll
Plug ń Play

Bild hämtad från vår 
Youtube film:
AVR320 SmartWay

Egna inställningar görs enkelt via App 
ActiveAhead
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Att utrusta en fastighet med 
Enstos rörelsestyrda belys
ningssystem är ett klokt be
slut. Tack vare våra energi
effektiva lösningar minskar 
energikostnaderna samtidigt 
som vardagskomforten ökar. 

Rörelsestyrd belysning  
 Smidigt och bekvämt

Fördelar:
	> Vid ny installation behövs ingen 

kabeldragning till strömbrytare
	> Vid renovering behövs ingen 

ny kabeldragning
	> Det är alltid ljus där någon be

finner sig
	> Belysning slås på automatiskt
	> PIR och Radar kan kombineras

Två tekniker: 

PIR: Reagerar på varm rörelse
Sensorn mäter kroppsvärme i kombi
nation med rörelse vilket ger dig mindre 
ljusslöseri och energispill.

Radar: Reagerar på all rörelse
Sensorn skickar ut en kontinuerlig puls 
som reagerar på alla typer av rörelser 
inom sitt område. Det betyder att sen
sorn även reagerar på dörrar som öpp
nas och genom glaspartier redan innan 
du stiger in i området.
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PIR med tänd- och släckfunktion (on/off)

0 % 100 % 100 % 0 %

PIR med grundljus

PIR med grundljus och ställbarhet

100 %

80/100 %

100 %

80/100 %

5–10 %

5/20 %

5–10 % 

5/20 %

Armaturen tänds automatiskt 
när varm rörelse kommer 
inom detekteringsområdet 
och släcks efter inställd tid då 
rörelse inte längre noteras.

Armaturen lyser med ca 10 % 
av den maximala ljusnivån. 
Armaturen går upp till 100 % 
ljus när varm rörelse kommer 
inom detekteringsområdet 
och går tillbaka till grundlju
set efter inställd tid då rörelse 
inte längre noteras (4-ledare 
vid master/slav).

Armaturen lyser med 5/20 % 
av den maximala ljusnivån. Ar
maturen går upp till 80/100 % 
ljus när varm rörelse kommer 
inom detekteringsområdet 
och går tillbaka till grundlju
set efter inställd tid då rörel
se inte längre noteras. Grund
ljuset kan ställas in så att det 
stängs av helt (0 %) 1 timme 
efter senaste rörelse (6-ledare 
vid master/slav. Endast 1-10V 
slavarmaturer).

 

 

Radar med tänd- och släckfunktion (on/off)

0 % 100 % 100 % 0 %

Radar med grundljus

100 % 100 % 5–10 %5–10 % 

Armaturen tänds automa
tiskt när all form av rörelse 
kommer inom detekterings
området och släcks efter 
inställd tid då rörelse inte 
längre noteras (Radar kan 
reagera genom glas och tun
na väggar).

Armaturen lyser med ca 10 % 
av den maximala ljusnivån. 
Armaturen går upp till 100 % 
ljus när all form av rörelse 
kommer inom detekterings
området och går tillbaka till 
grundljuset efter inställd tid 
då rörelse inte längre note
ras (Radar kan reagera genom 
glas och tunna väggar. 4led
are vid master/slav.).

Radar

PIR
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Master

Armaturer i 
samma grupp

Slav

Slav

Slav

Master

AVR320 Radio är ett styrsys
tem där en armatur med in
byggd rörelsevakt komplette
ras med RF (Radio) som sedan 
kommunicerar trådlöst med 
övriga armaturer som tillhör 
samma grupp och tänder upp 
dem samtidigt. 

AVR320 Radio
Ett trådlöst styrsystem

	> Tänder armaturer som du är på 
väg till

	> Trådlös styrning mellan arma
turer 

	> Ingen avancerad programmering
	> Enkelt att styra mellan olika faser 
	> 32st kanaler/grupper i samma 

radiomodul gör det enkelt att 
skräddarsy installationen på 
plats 

	> Passar både Nyproduktion och 
ROT

AVR320 Radio ger dig en trådlös kom
munikation mellan armaturer i fastig
heter (t ex trapphus, korridorer, källare, 
vind, kulvert och garage). De armaturer 
som kodas att tillhöra samma grupp 
pratar med varandra och tänder till
sammans oavsett vilken armatur som 
detekterar närvaro och oavsett vilken 
fas de är inkopplade på.
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Förråd, Grupp 1.

Entré/Plan 1,
Grupp 3.

Källare, Grupp 2.

Plan 3,
Grupp 5.

Plan 2,
Grupp 4.

Ingen närvaro, Grundljus i Entrén 
och vid förråden
A
I denna fastighet innehåller armaturerna 
med PIR ett Grundljus vid Entrén/Plan 1 
(grupp 3) samt vid förråden (grupp 1). 
Armaturerna med PIR på Plan 3 (grupp 
5), plan 2 (grupp 4) och källaren (grupp 
2) är av modell tänd/släck. 

Förråd, Grupp 1.

Entré/Plan 1,
Grupp 3.

Källare, Grupp 2.

Plan 3,
Grupp 5.

Plan 2,
Grupp 4.

Förråd, Grupp 1.

Entré/Plan 1, 
Grupp 3.

Källare, Grupp 2.

Plan 3, 
Grupp 5.

Plan 2, 
Grupp 4.

Plan 4,
Grupp 6.

Entré

PIR PIR

PIR PIR

PIR PIR

PIR PIR PIR

PIR PIR

När någon kommer in i fastigheten 
driftsätts radiostyrningen
B
När någon kommer in i Entrén/plan 1 
aktiveras grupp 3 och samtidigt aktive
ras även gruppen precis under och över 
i nummerordningen dvs grupp 2 och 
grupp 4. 

När någon rör sig i fastigheten 
driftsätts radiostyrningen
C
När en person går i trapphuset på Plan 
3 (grupp 5) så aktiveras genast Plan 4 
(grupp 6) och Plan 2 (grupp 4). När per
sonen gått in i sin lägenhet och tidsin
ställningen på  PIR-vakten gått ut åter
går armaturerna till grundljus och/eller 
släckt (off).

D
När en person är i förrådet håller radio
styrnigen armaturerna aktiva både i käl
laren (grupp 1) och i källaren (grupp 2).

Slav

Master

Armaturer utan texten PIR är slav-
armaturer med inbyggd Radio mot
tagare (slav).

PIR = Armaturer med inbyggd 
rörelsevakt 
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Hur fungerar BaseDim/
Nattsänkning?
BaseDim är en självständig funktion för 
effektreducering, som är integrerad i 
LEDarmaturerna. BaseDimfunktionen 
används för dämp
ning av belysningen 
vid de tidpunkter 
då armaturen inte 
behöver lysa med 
full effekt. BaseDim–funktionen slås på 
och av med hjälp av tidsstyrning eller 
skymningsrelä. BaseDim är ett ekono
miskt och enkelt sätt att spara energi 
och samtidigt få en jämn belysning.

Vårt utbud av LEDarmaturer 
för utomhusbruk erbjuder 
energieffektiva, hållbara och 
totalekonomiska lösningar 
för belysning av parker, öpp
na platser samt bostads och 
parkeringsområden. Vårt sor
timent bygger på både tradi
tionell och modern design med 
konstruktioner som är anpas
sade till en krävande driftmil
jö, är extremt lättmonterade 
och utformade för optimerad 
energi användning. 

Energieffektiv belysning
Nattsänkning av stolpbelysning på ett säkert sätt

BP 50%



Fakta om nattsänkning:
1. Trygg energibesparing 

2. Bibehåller jämn belysning 

3. Minskar belysningseffekten 
med 50 %  

4. Lätt att ta i bruk och anpassa 
efter behov 

5. Förlänger armaturens/ 
ljuskällans livslängd  

6. Påverkar inte färgåtergivnings- 
index eller färgtemperatur
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Energieffektiv belysning på ett 
säkert sätt
BaseDim-funktionen hjälper dig effek
tivt att uppfylla energibesparingskraven 
på belysningen. BaseDim finns till våra 
parkarmaturer.

Nattsänkningens längd
Dämpningsperioden är fabriksinställd 
till 8 timmar och under den tiden mins
kar belysningseffekten med 50 %.
 
BaseDimfunktionen mäter den totala 
brinntiden på belysningen och faststäl
ler mittpunkten på brinntiden utifrån 
detta. Den reducerade ljuseffekten 
kopplas på 3 timmar före brinntidens 
mittpunkt och slås av 5 timmar efter 
mittpunkten.

* dämpningstid 8 timmar, 3 timmar före och 5 
timmar efter beräknad midnatt

** beräknad midnatt kl 16 + 16 timmar / 2 = kl 
24:00

*** beräknad midnatt kl 23 + 6 timmar / 2 = kl 
02:00 när brinntiden är kortare än dämp
ningstiden tänds LEDlamporna direkt med 
reducerad effekt

Beräknad besparingspotential

Besparingspotentialen är beräknad på cirka 4 000 
timmars årlig brinntid i Helsingfors.

Kväll Natt belysningen släcks delvis

belysningen dämpas med effektreducering

VINTERTID SOMMARTID

Lamporna tänds 16:00 23:00

Lamporna släcks 8:00 5:00

Brinntid 16h 6h

Dämpning på * 21:00** 23:00/23:10***

Dämpning av * 5:00** 5:00***

BaseDimtyp Effektreducering Energibesparing

8h 50% 50% 36%
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