
Διαχείριση ενέργειας 
Συστήματα ελέγχου φωτισμού
Δημιουργία ευέλικτων δικτύων φωτισμού



Γραφεία,  Δημόσιοι Χώροι,  Αεροδρόμια,  Σταθμοί,  Εμπορικά κέντρα,  Βιβλιοθήκες,           Σχολεία  &  Πανεπιστήμια,  Αποθήκες και πολλά άλλα...

Ποια είναι η Cooper Controls
Η Cooper Controls είναι μία εταιρεία που κατασκευάζει συστήματα ελέγχου φωτισμού με πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας 
στην σχεδίαση, κατασκευή και υποστήριξη αυτών στην αγορά του Αρχιτεκτονικού φωτισμού, της διασκέδασης και της 
εξοικονόμησης ενέργειας. Υποστηρίζουμε τους πελάτες μας  με το τεχνικό τμήμα μας σε συνεργασία με εξειδικευμένους 
τοπικούς συνεργάτες με σκοπό να σας προσφέρουμε αποδοτικές λύσεις, υψηλής ποιότητας υποστήριξη σε προσωπικό 
επίπεδο.
Σκοπός μας είναι να επιδεικνύουμε εφευρετικότητα, αξιοπιστία και ευελιξία μέσα από το σύνολο των εταιρειών του ομίλου, 
συμπεριλαμβανομένης της iLight.
Οι εταιρείες Zero 88, ALC & Greengate Cooper Controls είναι εξ’ ολοκλήρου θυγατρικές του ομίλου εταιρειών Cooper 
Industries Inc.

Greengate από την Cooper Controls Εφαρμογές
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Γραφεία,  Δημόσιοι Χώροι,  Αεροδρόμια,  Σταθμοί,  Εμπορικά κέντρα,  Βιβλιοθήκες,           Σχολεία  &  Πανεπιστήμια,  Αποθήκες και πολλά άλλα...

Μία, πραγματικά, παγκόσμια παρουσία.

Greengate από την Cooper Controls Εφαρμογές

Οι απαιτήσεις των σύγχρονων κτιρίων απαιτούν λύσεις ολοκληρωμένων συστημάτων ελέγχου φωτισμού που 
λειτουργούν με αποδοτικό τρόπο. Το φάσμα των προτάσεων της Greengate έχει την ευελιξία να καλύψει εφαρμογές από 
ένα απλό γραφειακό χώρο έως το μεγαλύτερο εμπορικό συγκρότημα, όπως εμπορικά κέντρα και αεροδρόμια. 

Βασισμένο στην τεχνολογία του δικτύου CANbus, το σύστημα της Greengate είναι πλήρως διευθυνσιοδοτούμενο 
με κατανεμημένη ευφυϊα, έξυπνες λύσεις καλωδίωσης και με απλό στην χρήση του, παραθυρικό, λογισμικό 
προγραμματισμού (software).Οι λύσεις που μπορούν να αναπτυχθούν μεγιστοποιούν την αποδοτικότητα του 
συστήματος με την χρήση του χρονοπρογραμματισμού, την ανίχνευση παρουσίας και έλεγχο με βάση τον διαθέσιμο 
φυσικό φωτισμό.

Ευέλικτες λύσεις συστήματος ελέγχου φωτισμού με σκοπό την 
εξοικονόμηση ενέργειας, χρόνου και αρχικής επένδυσης.

Greengate Lighting Controls Commitment

Στόχος των προϊόντων της Grengate είναι να παρέχει ευέλικτες λύσεις,  
ελεγχόμενου κόστους, με σκοπό τις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις περιορισμού 
της κατανάλωσης ενέργειας για φωτισμό. Το εύρος των λύσεων αυτών εκτείνεται 
από μία απλή εφαρμογή ενός χώρου μέχρι  εκτεταμένα δίκτυα αυτοματισμού.

Το κόστος ενέργειας αυξάνει διαρκώς , όπως και το επίπεδο απαιτήσεων από την 
νομοθεσία. Γίνεται όλο και πιο απαραίτητη  η επένδυση σε λύσεις εξοικονόμησης 
ενέργειας, ώστε να καλυφθούν οι απαιτήσεις αυτές.

Κάλυψη απαιτήσεων - κανονισμών

Βελτίωση της αξιολόγησης κατά BREEM & LEED (χρήση ενέργειας στα κτίρια)
Επίτευξη των στόχων ελάττωσης καταναλισκόμενης ενέργειας σύμφωνα με τον κανονισμό 
Climate Change Levy (CCL) και των προγραμμάτων Carbon Reduction Commitment (CRC)
Καλύπτει τους βρετανικούς κανονισμούς UK Building Regs L2a & L2b, BRE: 498



Ο καθένας μπορεί...
Να έχει έλεγχο κατανάλωσης• 
Να κατασκευάσει ένα “πράσινο” κτίριο• 
Να αυξήσει την ευελιξία του• 
Να βελτιώσει τον βαθμό απόδοσης • 
του συστήματος φωτισμού     
Να επιτύχει πολύ σύντομο χρόνο • 
αποπληρωμής της ίδιας της 
επένδυσης.
Να βελτιώσει το επίπεδο άνεσης•  

Στρατηγική εξοικονόμησης ενέργειας
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Η κατανάλωση ενέργειας για τον φωτισμό ενός κτιρίου 
μπορεί να φτάσει μέχρι και το 40% της συνολικής 
κατανάλωσης ενός κτιρίου σε εμπορικά, βιομηχανικά & 
κτίρια εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος 

Βέλτιστη εκμετάλλευση του συστήματος φωτισμού και 
κάλυψη των αυστηρότερων απαιτήσεων με 4 απλά 
βήματα:



Αρχιτεκτονική συστήματος ελέγχου φωτισμού Spectrum

2. Έλεγχος παρουσίας

Χρήση αισθητήρων για 
έλεγχο φωτεινότητας 
(dimming) ή 
απενεργοποίηση 
του φωτισμού σε 
συγκεκριμένους χώρους.

1. Πλήρης φωτομετρική 
μελέτη

Τοποθέτηση των φωτιστικών 
στην βέλτιστη θέση, προσθήκη 
τοπικών διακοπτών και 
κατανομή των κυκλωμάτων 
φωτισμού με στόχο την μέγιστη 
εξοικονόμηση ενέργειας 
διατηρώντας, παράλληλα, την 
μέγιστη άνεση των εργαζομένων.

3. Κεντρικός έλεγχος

Χρήση χρονοπρογραμμάτων 
σε ημερήσια ή/και 
εβδομαδιαία βάση ανά 
χώρο / επίπεδο. Δυναμικός 
έλεγχος & αλλαγή 
χρονοπρογραμμάτων.

4. Χρήση & υπολογισμός 
φυσικού φωτισμού.

Επίτευξη του επιθυμητού 
επιπέδου λαμπρότητας φωτισμού 
με συνδυασμό του διαθέσιμου 
φυσικού φωτισμού και του 
ελέγχου (dimming) του τεχνητού 
φωτισμού.

Κατανεμημένη ευφυία    Ευέλικτο & επεκτάσιμο   Εκμετάλλευση του φυσικού φωτισμού 

Πλήρως διευθυνσιοδοτούμενο          Κάλυψη προδιαγραφών           Απλή εγκατάσταση

Εξοικονόμηση ενέργειας   Περιορισμός κόστος λειτουργίας   Ελάττωση εκπομπών CO2

Κάθε επίπεδο του κτιρίου μπορεί 
να λειτουργήσει ανεξάρτητα για 
πλήρη ευελιξία.

Κάθε LCM μπορεί να συνδεθεί με μία ευρεία 
γκάμα εισόδων / αισθητηρίων.

Συμβατικός 
διακόπτης 2 θέσεων 

με κεντρική θέση

Combined Sensor

Emergency Current 
Sensor

Emergency Light 
Sensor

Κεντρικός έλεγχος 
με Η/Υ

Κεντρικός ελεγκτής 
(προαιρετικός)

Area Controller

Input Module
(Extra 8 programmable Inputs available)

Pluggable LCM
2 Part Fix (8 Inputs & 9 Outputs)

Pluggable LCM
2 Part Fix (8 Inputs & 9 Outputs)

Pluggable LCM
Single Part Fix (8 Inputs & 9 Outputs)

Hard Wired LCM
(8 Inputs & 4 Outputs)

Area Controller

Χαρακτηριστικά του Συστήματος Ελέγχου φωτισμού Greengate

Γενικά
Μόνο ένα καλώδιο 2 αγωγών συνδέει τους Area Controllers
Είναι δυνατή η καταγραφή των ωρών λειτουργίας της κάθε εξόδου
Κάθε είδος ελέγχου φωτιστικού μπορεί να συνδεθεί, δίνοντας πλήρη ευελιξία στην 
μελέτη.

Σύστημα φωτισμού ασφαλείας
Σε κάθε είσοδο μπορεί να συνδεθεί διακόπτης ελέγχου του συστήματος φωτισμού 
ασφαλείας
Ο ίδιος έλεγχος μπορεί να γίνει και από το σημείο κεντρικού ελέγχου ή/και με χρήση 
χρονοπρογράμματος.

Πολυ - αισθητήρας
Ιδιαίτερα μικρών διαστάσεων (στρογγυλή οπή 42mm, βάθος 30mm, ροζέτα 50mm) 

Βασίζεται σε πρωτόκολλο CAN Bus (σύνδεση των Area Controller με δύο αγωγούς) Προς επόμενο LCM
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Ευέλικτες λύσεις.

Ομαδοποίηση φωτιστικών και αισθητήρων για • 
διαμερισματοποίηση χώρων.
Τοποθέτηση διακοπτών για τοπικό έλεγχο.• 
Καθορισμός χώρων κυκλοφορίας, διαδρόμων που πρέπει να • 
παραμένουν φωτισμένα καθ’ όλη την διάρκεια λειτουργίας του 
κτιρίου.
Καθορισμός των ζωνών φυσικού φωτισμού.• 
Υποστήριξη ελέγχου έντασης φωτισμού (dimming) τεχνολογίας • 
1-10V, DSI broadcast ή διευθυνσιοδοτούμενο σύστημα DALI.
Δυνατότητα ελέγχου κάθε φωτιστικού είτε on/off είτε dimming.• 
Σύνδεση υπολογιστή με το σύστημα για πλήρη και δυναμική • 
παραμετροποίηση αυτού
Περιοδικός έλεγχος λειτουργίας (functional test) του συστήματος • 
φωτισμού ασφαλείας.

Network
Power Output to Luminaires
Sensor Output
LCM
Area Controller

Monitoring PC

Κατανεμημένη

Κεντρική

...δική σας επιλογή: κατανεμημένη διανομή, κεντρική ή συνδυασμός.

Κατανεμημένη διανομή.
Κάνοντας χρήση LCM με τυποποιημένα τεμάχια σύνδεσης ή 
ηλεκτρολογικής σύνδεσης, μπορεί να γίνει σημαντική εξοικονόμηση 
κόστους, χρόνου και πολυπλοκότητας καλωδίωσης.

Ιδανική εφαρμογή για οροφές ορυκτής ίνας ή ψυχόμενης 
οροφής. Τα LCM τοποθετούνται κοντά στα φωτιστικά σώματα για 
ελαχιστοποίηση του κόστους καλωδίωσης, σχαρών, κλπ.

Το κτίριο κατασκευάζεται σε μία φάση και ο ενοικιαστής / 
ολοκλήρωση έργου σε επόμενο στάδιο: χρήση LCM 2-τμημάτων 
(βάση καλωδίωσης - ενεργός εξοπλισμός)

Κεντρική διανομή
Σε περίπτωση υιοθέτησης κεντρικής διανομής (π.χ. ένας πίνακας 
διανομής ανά επίπεδο / ζώνη), υπάρχει η λύση των συσκευών για 
τοποθέτηση σε πίνακα. 

Ιδανική λύση για εφαρμογή σε υπάρχον κτίριο, κτίριο μεγάλου 
ύψους, οροφές γυψοσανίδας, διατηρητέα κτίρια, ή όπου είναι 
απαραίτητη η εμφανής εγκατάσταση.

Στενή συνεργασία μεταξύ του συστήματος ελέγχου φωτισμού και του κεντρικού συστήματος ελέγχου κτιρίου (συστήματα BMS, 
Audio/Video κλπ.).

Λογισμικό Spectrum PC Manager



...δική σας επιλογή: κατανεμημένη διανομή, κεντρική ή συνδυασμός.



Σύστημα ελέγχου φωτισμού DALI

AXDN12DH
Μονάδα πίνακα με έλεγχο DALI  
1 έξοδο φωτισμού ασφαλείας, 2 
είσοδοι LCM

AXPL98DH1P
Μονάδα ελέγχου DALI, με χρήση 
τυποποιημένων κλεμών.
1 έξοδος φωτισμού ασφαλείας, 8 
είσοδοι LCM

Χωνευτό φωτιστικό σώμα
(σε ψευδοροφή ορυκτής ίνας)

Κρεμαστό φωτιστικό γραφείου 
(ανάρτηση σε οροφή)

Δίκτυο DALI

Είσοδοι

Ανιχνευτής κίνησης

Πολυ - αισθητήρας: Δέκτης IR, 
φωτόμετρο, ανιχνευτής κίνησης.

Χωνευτό φωτιστικό σώμα με 
έλεγχο λαμπρότητας (dimming)

Κρεμαστό φωτιστικό με έλεγχο 
λαμπρότητας (dimming)

Χωνευτό φωτιστικό σώμα ασφαλείας Κρεμαστό φωτιστικό ασφαλείας Μπουτονιέρα επιλογής 
σεναρίων

AXDN08SH
Μονάδα πίνακα 8 εισόδων
Lighting Control Module

Καλωδίωση δικτύου Spectrum

Υπόμνημα διαγράμματος (στην απέναντι σελίδα)
Παραδείγματα εφαρμογών μονάδων DALI LCM

Πλεονεκτήματα του συστήματος DALI.

Αμφίδρομη επικοινωνία με πλήρη στοιχεία κατάστασης λειτουργίας, ωρών • 
λειτουργίας και σφαλμάτων.

Εξαιρετικά ευέλικτο - κάθε ballast είναι πλήρως διευθυνσιοδοτούμενο και ανοικτό • 
σε οποιαδήποτε μελλοντική αλλαγή / προσθήκη.

Απλή καλωδίωση με χρήση καλωδίου ισχύος.• 
 

Ο έλεγχος του φωτισμού ασφαλείας γίνεται εξαιρετικά σύντομος και απλός.• 

Μονάδες LCM με σύστημα DALI - πλήρης ευελιξία.

Πλήρως διευθυνσιοδοτούμενα LCM υποστηρίζουν οποιαδήποτε διάταξη καλωδίου. 
Κάθε ballast παίρνει μία μοναδική διεύθυνση και εντάσσεται σε μέχρι 16 ομάδες 
αναμμάτων.  

Προ - προγραμματισμένες μονάδες DALI LCM. Απλοποίηση 
εγκατάστασης - ελαχιστοποίηση κόστους & χρόνου.

Η εμπειρία δείχνει ότι η χρήση των έτοιμων προ - προγραμματισμένων μονάδων 
DALI LCM μπορεί να αδηγήσει σε σημαντική εξοικονόμηση κόστους και χρόνου 
εγκατάστασης, διατηρώντας, παράλληλα, τον πλήρη έλεγχο του συστήματος DALI.

Με βάση τις απαιτήσεις του κάθε έργου μπορεί να γίνει η επιλογή της 
πλέον κατάλληλης συσκευής DALI (προ - προγραμματισμένης, ή πλήρως 
διευθυνσιοδοτούμενης).



...κάνοντας χρήση των δυνατοτήτων του συστήματος DALI για αναφορές 
προβλημάτων (feedback) και έλεγχο φωτισμού ασφαλείας.

Καλωδίωση δικτύου Spectrum

Lift

Riser
Cupboard

Stairwell

Open Planned Office Area

Office

Office



Συστατικά στοιχεία δικτύου Spectrum

A1AC31SH

Ολοκληρωμένο Πακέτο Επισκόπησης Συστήματος Διαχείρισης Φωτισμού.
Υπάρχει κατάλληλο λογισμικό (software), το οποίο όταν εγκατασταθεί σε ηλεκτρονικό 
υπολογιστή μπορεί να συνδεθεί και να ελέγξει το οποιοδήποτε σύστημα Spectrum LCM. Το 
πλήρως γραφικό περιβάλλον το οποίο αναλύει το σύστημα ανά χώρο και επίπεδο δίνει την 
δυνατότητα στον συντηρητή του κτιρίου για πλήρη έλεγχο του συστήματος και τακτικούς 
ελέγχους (συμπεριλαμβάνομένου του ελέγχου του συστήματος φωτισμού ασφαλείας). 

Κατόψεις του κτιρίου μπορούν να εισαχθούν στο λογισμικό. Οι διάφορες κατηγορίες 
συστημάτων (π.χ. συσκευές συστήματος, αισθητήρες, συνδέσεις μπορούν να ιεραρχηθούν 
σε επίπεδα (layers) για εύκολη εποπτεία.

Ελεγκτής Περιοχής
Κάθε σύστημα Spectrum χρειάζεται τουλάχιστον έναν Ελεγκτή Περιοχής για τον 
προγραμματισμό και τον έλεγχο των τοπικών μονάδων. Από τον ελεγκτή Περιοχής 
εκκινούν τα καλώδια δικτύου που συνδέουν όλες τις μονάδες.   

Διαστάσεις: 300 Χ 280 Χ 55mm (Μ x Π x Υ) • 
Βάρος: 2,25Kg.• 

Μονάδα Ελέγχου Φωτισμού (Τυποποιημένες κλέμες):
9 έξοδοι, 8 είσοδοι – Τοποθέτηση σε δύο τμήματα: βάση & μονάδα.
Η επίτοιχη μονάδα έχει 9 ρυθμιζόμενες και dimmable εξόδους για 1-10V, DSI ή Broadcast DALI. 
Επιπλέον, κάθε έξοδος έχει τροφοδοσία για φωτισμό έκτακτης ανάγκης.

Διαστάσεις: 358 Χ 320 Χ 61mm (Μ x Π x Υ) Απαιτείται η βάση: MTG94PL (ξεχωριστή παραγγελία)• 
Βάρος: 2,5Kg• 

Μονάδα Ελέγχου Φωτισμού (Τυποποιημένες κλέμες):
9 έξοδοι, 8 είσοδοι – Επίτοιχη τοποθέτηση.
Η μονάδα έχει 9 ρυθμιζόμενες και dimmable εξόδους για 1-10V, DSI ή Broadcast DALI. 
Επιπλέον, κάθε έξοδος έχει τροφοδοσία για φωτισμό έκτακτης ανάγκης. 

Διαστάσεις: Επίτοιχη τοποθέτηση - 288 Χ 248 Χ 50mm (Μ x Π x Υ)• 
Βάρος: 2,5Kg• 

Μονάδα Ελέγχου Φωτισμού (συνδέσεις με κλέμες): 4 έξοδοι, 4 έξοδοι φωτισμού ασφαλείας, 
8 είσοδοι.
Η μονάδα προσφέρει 4 ανεξάρτητες ελεγχόμενες ηλεκτρικές συνδέσεις για χρήση σε 
κεντρικούς χώρους, σε διαδρόμους και σε σταθερές εφαρμογές καλωδίων, χρησιμοποιώντας 
1-10V, DSI ή Broadcast DALI. Η μονάδα είναι ιδανική για χρήση σε εμπορικές εφαρμογές, 
όπου οι Μονάδες Ελέγχου Φωτισμού (LCM) για τοπική σύνδεση των φωτιστικών και 
αισθητήρων για τη δημιουργία ενός ελεγχόμενου δικτύου φωτισμού στο κτίριο.

Διαστάσεις: 380 Χ 335 Χ 61mm (Μ x Π x Υ)• 
Βάρος: 2,8Kg• 

Διαχείριση

Μονάδα Ελέγχου Φωτισμού (συνδέσεις με κλέμες)

Μονάδες Ελέγχου Φωτισμού (Τυποποιημένες κλέμες)

AX-PCSM

AXPL98ATDH
(Τοποθέτηση σε δύο 
τμήματα)

AXHW48ATDH

AXPL98ATDM
(Τοποθέτηση σε ένα 

τμήμα)



μονάδες ελέγχου φωτισμού DALI (Τυποποιημένες κλέμες)

AXPL98DH1
(Τοποθέτηση σε 2 

τμήματα)

AXPL98DM1
(Τοποθέτηση σε ένα 

τμήμα)

AXPL98DH1P
(Τοποθέτηση σε  

2 τμήματα)

AXPL10DH

Μονάδα Ελέγχου Φωτισμού DALI - Διευθυνσιοδοτούμενο (Τυποποιημένες κλέμες) :
9 έξοδοι, 8 είσοδοι – Τοποθέτηση σε 2 τμήματα.
Συνδυάζει τα πλεονεκτήματα του αποκεντρωμένου συστήματος Spectrum Pluggable LCM και του 
πλήρως διευθυνσιοδοτούμενου δικτύου DALI σε 9 έξοδους με feedback

Διαστάσεις: 358 Χ 320 Χ 61mm (Μ x Π x Υ) Απαιτείται η βάση: MTG94PL• 
(ξεχωριστή παραγγελία)• 
Βάρος: 2,5Kg• 

Συνδέσιμη Προ-διευθυνσιοδοτημένη DALI Μονάδα Ελέγχου Φωτισμού:
9 έξοδοι, 8 είσοδοι – Τοποθέτηση σε 2 τμήματα.
Συνδυάζει τα πλεονεκτήματα του αποκεντρωμένου συστήματος Spectrum Pluggable LCM και του 
προ-διευθυνσιοδοτημένου δικτύου DALI σε 9 έξοδους με feedback.
Κάνοντας χρήση της προ-διευθυνσιοδότησης κάνει περιττή την διευθυνσιοδότηση των DALI 
φωτιστικών στο έργο, εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο και χρήμα.

Διαστάσεις: 358 Χ 320 Χ 61mm (Μ x Π x Υ) Απαιτείται η βάση: MTG94PL • 
(ξεχωριστή παραγγελία)
Βάρος: 2,5Kg• 

Μονάδα Ελέγχου Φωτισμού DALI - Διευθυνσιοδοτούμενο (Τυποποιημένες κλέμες) :
9 έξοδοι, 8 είσοδοι – Επίτοιχη τοποθέτηση.
Συνδυάζει τα πλεονεκτήματα του αποκεντρωμένου συστήματος Spectrum Pluggable LCM και του 
πλήρως διευθυνσιοδοτούμενου δικτύου DALI σε 9 έξοδους με feedback.

Διαστάσεις: 288 Χ 248 Χ 50mm (Μ x Π x Υ)• 
Βάρος: 2,5Kg• 

Προ-διευθυνσιοδοτημένη Μονάδα Ελέγχου Φωτισμού DALI (συνδέσεις με κλέμες):
9 έξοδοι, 8 είσοδοι – Επίτοιχη τοποθέτηση.
Συνδυάζει τα πλεονεκτήματα του αποκεντρωμένου συστήματος Spectrum Pluggable LCM και του 
πλήρως διευθυνσιοδοτούμενου δικτύου DALI σε 9 έξοδους με feedback

Διαστάσεις: 288 Χ 248 Χ 50mm (Μ x Π x Υ)• 
Βάρος: 2,5Kg• 

Μονάδα Ελέγχου Φωτισμού DALI - Διευθυνσιοδοτούμενο (Τυποποιημένες κλέμες)                               
Η μονάδα ελέγχει 40 ballast σε 16 ομάδες (1 έξοδος).

Διαστάσεις: 288 Χ 248 Χ 50mm (Μ x Π x Υ)• 
Βάρος: 2,5Kg• 

AXPL98DM1P
(Τοποθέτηση σε ένα 

τμήμα)



Στοιχεία δικτύου Spectrum

DINrail - Μονάδες Ελέγχου Φωτισμού για τοποθέτηση σε ράγα πίνακα

DINrail Μονάδα Εισόδου για τοποθέτηση σε ράγα πίνακα

DINrail Μονάδα Ελέγχου Φωτισμού:
2 έξοδοι, 1 έξοδοΈκτακτής Ανάγκης (Emergency),  2 είσοδοι.
Η μονάδα έχει 2 ψυχρές επαφές (τροφοδοτούμενες) dimmable εξόδους (διαμορφώσιμη η κάθε 
μία ξεχωριστά) για 1-10V, DSI ή Broadcast DALI. Επιπλέον 1 ψυχρή επαφή (τροφοδοτούμενη) 
έξοδος παρέχεται για φωτισμό έκτακτης ανάγκης.  

Διαστάσεις: 160 Χ 90 Χ 58mm (Μ x Π x Υ)• 
Βάρος: 665g• 

DINrail Μονάδα Ελέγχου Φωτισμού Διευθυνσιοδοτούμενη DALI:
1 έξοδος, 1 Έκτακτής Ανάγκης (Emergency),  2 είσοδοι.
Η μονάδα έχει μία DALI έξοδο προσφέροντας: ανίχνευση ballast, σήμα σφάλματος λαμπτήρα, 
δυνατότητα sub-addressing, broadcast addressing, πλήρη ψηφιακό έλεγχο φωτισμού, 
συμπεριλαμβανομένου: off Fade processing support, προγραμματισμού Ballast ‘Persistent 
Memory’. 

Διαστάσεις: 160 Χ 90 Χ 58mm (Μ x Π x Υ)• 
Βάρος: 665g• 

DINrail Μονάδα Ελέγχου Φωτισμού:
4 έξοδοι, 1 έξοδοςΈκτακτής Ανάγκης (Emergency).
Η μονάδα έχει 4 ψυχρές επαφές (τροφοδοτούμενες) dimmable εξόδους (διαμορφώσιμη η κάθε 
μία ξεχωριστά) για 1-10V, DSI ή Broadcast DALI. Επιπλέον 1 ψυχρή επαφή (τροφοδοτούμενη) 
έξοδος παρέχεται για φωτισμό έκτακτης ανάγκης.

Διαστάσεις: 160 Χ 90 Χ 58mm (Μ x Π x Υ)• 
Βάρος: 665g• 

DINrail Μονάδα Ελέγχου Φωτισμού:
8 είσοδοι.
Διαθέσιμη σαν στάνταρ DINrail μονάδα τοποθέτησης σε ράγα για μέχρι και 8 ξεχωριστές 
εισόδους. Οι είσοδοι υποστηρίζουν αισθητήρες presence, solar καθώς και αισθητήρες 
υπέρυθρων, wall switches και emergency test switches.  

Διαστάσεις: 160 Χ 90 Χ 58mm (Μ x Π x Υ)• 
Βάρος: 665g• 

AXDN22ATDH

AXDN12DH

AXDN40ATDH

AXDN08SH



AXGT22ATDH

A7PL98ATDH

Μονάδα Ελέγχου Φωτισμού για τοποθέτηση πάνω από ψευδοροφή

Μπουτονιέρες

Solo System

Ασύρματο Χειριστήριο Υπέρυθρων

AX-SP5B

AX-SP7B

Μπουτονιέρα με 5 πλήκτρα – 4 σενάρια & Off
Οι μπουτονιέρες του συστήματος Spectrum παρέχουν την διασύνδεση μεταξύ χρήστη και 
Μονάδας Ελέγχου Φωτισμού, για μια επιλογή από προ-ρυθμισμένα σενάρια φωτισμού. 
Διαθέσιμες με 5 & 7 πλήκτρα. 

Διαστάσεις: 86 Χ 86 Χ 22mm (Μ x Π x Β)• 
Βάρος: 75g• 

Μπουτονιέρα με 7 πλήκτρα – 4 σενάρια & Off, Raise 7 Lower
Οι μπουτονιέρες του συστήματος Spectrum παρέχουν την διασύνδεση μεταξύ χρήστη και 
Μονάδας Ελέγχου Φωτισμού, για μια επιλογή από προ-ρυθμισμένα σενάρια φωτισμού.
Διαθέσιμες με 5 & 7 πλήκτρα.

Διαστάσεις: 86 Χ 86 Χ 22mm (Μ x Π x Β)• 
Βάρος: 75g• 

Μονάδα Ελέγχου Φωτισμού για τοποθέτηση πάνω από ψευδοροφή
Ελέγχει 2 dimming κυκλώματα χρησιμοποιώντας 1-10V, DSI ή Broadcast DALI ιδανικό για 
τοποθέτηση εντός του χώρου της ψευδοροφής. Οι Μονάδες Ελέγχου Φωτισμού έχουν 2 εισόδους 
αισθητήρων ως στάνταρ.
 

Διαστάσεις: 261 Χ 45 Χ 35mm (Μ x Π x Υ) • 
Βάρος: 573g• 

Αυτόνομη Συνδέσιμη Μονάδα Ελέγχου Φωτισμού
Ιδανικά για απλές ‘stand-alone’ εφαρμογές, όπως μια σχολική αίθουσα, ή ανεξάρτητοι χώροι 
γραφείων όπου δεν υπάρχει απαίτηση για σύστημα δικτύου. Η μονάδα παραδίδεται προρυθμισμένη  
για γρήγορη εγκατάσταση και σύνδεση.

Διαστάσεις: 358 Χ 320 Χ 61mm (Μ x Π x Υ) Απαιτείται η βάση: MTG94PL• 
(ξεχωριστή παραγγελία)• 
Βάρος: 2.5Κg• 

AX-IRT1

Ασύρματο Χειριστήριο Υπέρυθρων
Το ασύρματο χειριστήριο είναι κατάλληλο για χρήση με τα συστήματα ελέγχου 
φωτισμού (LCM) της Spectrum, όπου ένας αισθητήρας (combined sensor AXCS01SRJ) 
χρησιμοποιείται ως δέκτης.

Διαστάσεις: 127 Χ 50 Χ 22mm (Μ x Π x Β)• 
Βάρος: 75g (μαζί με τις μπαταρίες)• 



Συστατικά στοιχεία δικτύου Spectrum

AXCS01SRJ

AXDS01SPL
(DALI Version)

AX-ELS1

AXLS58SH

AXLS00SH

AX-ETCS1

AX-ETCS2

AX-ETDS1

Συνδυασμένος Αισθητήρας
Ανιχνευτής Παρουσίας• 
Μέτρηση Φυσικού φωτισμού• 
Δέκτης Υπέρυθρων• 
Ανίχνευση: Διάμετρος 5 μέτρων στην επιφάνεια εργασίας, ύψος • 
τοποθέτησης: 2.4 μέτρα
Διαστάσεις: Διάμετρος (Πρόσοψη) 49mm, (Πίσω) 39mm, Βάθος 30mm• 
Βάρος: 35g• 

Εξωτερικός Αισθητήρας
IP66 rated πλαστικό περίβλημα• 
Κατώφλι φωτεινότητας & καθυστέρηση ρυθμίζονται από λογισμικό • 
Προγραμματιζόμενος Χρόνος• 
Απλή σύνδεση 3 καλωδίων σε οποιαδήποτε είσοδο Μονάδας Ελέγχου Φωτισμού (LCM) • 
Διαστάσεις – 94 x 65 x 57mm (Μ x Π x Υ)• 
Βάρος – 120g • 

Αισθητήρες

Αισθητήρας Ρεύματος Λάμπας Φθορισμού

Σύνδεση –  Έλεγχος τροφοδοσίας ρεύματος σε λάμπα φθορισμού μέσα από το κύκλωμα.
   Συνήθως η σύνδεση & τοποθέτηση γίνονται εργοστασιακά
   Συνδέεται σε οποιαδήποτε είσοδο Μονάδας Ελέγχου Φωτισμού
Λειτουργία- Μετράει την τάση σε μία λάμπα φθορισμού
   Παρέχει πληροφορίες για την κατάσταση της παροχής  Ρεύματος Ασφαλείας.

Αισθητήρας Φωτός (Τοποθέτηση σε λαμπτήρα) 
Σύνδεση –  Τοποθετείται απευθείας σε λαμπτήρα Τ5 & Τ8 με κλιπς που παρέχονται.
   Συνδέεται σε οποιαδήποτε είσοδο Μονάδας Ελέγχου Φωτισμού
Λειτουργία- Μετράει την απόδοση φωτός της λάμπας
   Παρέχει πληροφορίες για την κατάσταση της λάμπας. 

Αισθητήρας Φωτός (Τοποθέτηση στο φωτιστικό)

Σύνδεση –  Τοποθετείται στο φωτιστικό σε τρύπα 8,5mm.
   Συνήθως η σύνδεση & τοποθέτηση γίνονται εργοστασιακά
   Συνδέεται σε οποιαδήποτε είσοδο Μονάδας Ελέγχου Φωτισμού
Λειτουργία- Μετράει την απόδοση φωτός της λάμπας
   Παρέχει πληροφορίες για την κατάσταση της λάμπας. 

Αισθητήρας Ρεύματος LED

Σύνδεση –  Τροφοδοσία ρεύματος από το τροφοδοτικό προς τα LED γίνεται μέσω του αισθητήρα. 
   Συνδέεται σε οποιαδήποτε είσοδο Μονάδας Ελέγχου Φωτισμού
Λειτουργία- Μετράει την ροή ρεύματος σε μία εγκατάσταση φωτιστικών ασφαλείας LED
   Παρέχει πληροφορίες για την κατάσταση της παροχής  Ρεύματος Ασφαλείας.

Αισθητήρας Χαμηλής Τάσης Ρεύματος

Σύνδεση –  Η τροφοδοσία ρεύματος από την μπαταρία στον ανορθωτή γίνεται μέσω αισθητήρα 
   (Sensor Coil)
   Συνδέεται σε οποιαδήποτε είσοδο Μονάδας Ελέγχου Φωτισμού
Λειτουργία- Μετράει το ρεύμα  που χρησιμοποιείται για την τροφοδοσία της μπαταρίας.
   Παρέχει πληροφορίες για την κατάσταση της παροχής  Ρεύματος Ασφαλείας.



Επικοινωνήστε με ένα αντιπρόσωπο της Greengate για βοήθεια σχετικά με τον σχεδιασμό και τις προδιαγραφές του 
έργου σας.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Greengate εδώ: info@horos.gr

Μονάδα Διασύνδεσης (Interface Module) Dinrail RS232, 2 κατευθύνσεων
Επιτρέπει την επικοινωνία με εξοπλισμό τρίτου κατασκευαστή, συμβατό με το πρωτόκολλο 
RS232. Υπάρχουν 4 επιπλέον ρελέ εξόδου καθώς και 2 είσοδοι (ψυχρές επαφές).     

Διαστάσεις: 109 x 90 x 58mm (Μ x Π x Υ)• 
Βάρος: 665g• 

Εξωτερικός Αισθητήρας Διασύνδεσης 
Αυτός ο αισθητήρας ελέγχει τον τεχνητό φωτισμό όταν ο φυσικός φωτισμός ξεπερνάει ένα όριο – 
προγραμματισμένο από τον χρήστη. Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τον εξωτερικό αισθητήρα 
φωτός ημέρας (AX-ELS1) για απλές εκτός δικτύου εφαρμογές, όπου ο αισθητήρας είναι σε 
απομακρυσμένη θέση ή δύσκολα προσβάσιμη. Χρήσεις σε: χώρους στάθμευσης, προσόψεις 
κτιρίων, φωτισμό περιβάλλοντα χώρου , εξωτερικό  φωτισμό δημόσιων κτιρίων, σταθμών 
επιβίβασης, φόρτο-εκφόρτωσης κ.λπ. 

Διαστάσεις: 109 x 90 x 58mm (Μ x Π x Υ)• 
Βάρος: 270g• 

Κουτί Σύνδεσης με 12 εξόδους, και 2 εισόδους (Junction Box)
To κουτί σύνδεσης παρέχει 12 εξόδους σε 2 ηλεκτρικά κυκλώματα. Οι έξοδοι μπορούν να 
ρυθμιστούν ως 6 ανά κύκλωμα ή 12 σε ένα κύκλωμα.

Διαστάσεις: 300 x 160 x 50mm (Μ x Π x Υ)• 
Βάρος: 1.5Kg• 

Μονάδα Dimmer με 1 έξοδο έλεγχος 1-10V 750VA 
Αυτή η συμπαγής μονάδα είναι ιδανική για συνεργασία με Μονάδες Ελέγχου Φωτισμού 
(Spectrum LCM systems) όπου dimming φορτία (ωμικής ή επαγωγικής συμπεριφοράς)  
συμπεριλαμβάνονται σε ένα συνολικό σενάριο φωτισμού φθορισμού. Ένα dimming channel 
LCM 1-10V μπορεί να συνδεθεί απευθείας σε αυτό το dimmer ελέγχοντας την αντίστοιχη 
γραμμή φωτισμού.  

Διαστάσεις: 220 x 45 x 40mm (Μ x Π x Υ)• 
Βάρος: 240g• 

RJ45 Υλικά
Coupler: Επεκτείνει το 5μετρο καλώδιο σε μήκος έως και 30 μέτρα maximum. Για κάθε 5 μέτρα 
απαιτούνται ένα coupler και ένα καλώδιο.

Doupler: Δίνει τη δυνατότητα σε 2 ανιχνευτές να συνδεθούν σε μια είσοδο Μονάδας Ελέγχου 
Φωτισμού (ταυτόχρονος έλεγχος)

Junction Box (κουτί σύνδεσης): Δίνει τη δυνατότητα επέκτασης του Πρωτεύοντος δικτύου 
(Backbone)σε άλλες περιοχές, παρέχοντας επιπλέον σημεία, όπου π.χ. ένας Area Controller 
χρησιμοποιείται για πολλαπλά επίπεδα. Μία άλλη χρήση είναι η δυνατότητα σύνδεσης 
αισθητήρων τοποθετημένων σε διαφορετικούς ορόφους να συνδυαστούν σε μία είσοδο 
Μονάδας Ελέγχου Φωτισμού (LCM) (τυπική εφαρμογή: κλιμακοστάσιο κτιρίου).

AXDN42RS232

AX-ESIU1

AX-PL1202

AX-PL1202

AX-RJ12FF

AX-RJ121M2F 

AX-SPE1

Διασυνδέσεις

Βοηθητικά Υλικά & Παρελκόμενα
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Cooper Controls Ltd

Carbon Trust
To 2010 οι εγκαταστάσεις της Cooper Industries στην Μεγάλη Βρετανία βραβευτήκαν με το Carbon Trust Standard, 
έπειτα από ανάληψη δράσης για την κλιματική αλλαγή, με τη μέτρηση, τη διαχείριση και τη μείωση των εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα κατά 17%.

Το Carbon Trust Standard αναγνωρίζει τα κτίρια που συμβάλλουνστην πραγματική μείωση του διοξειδίου του 
άνθρακα. Με βάση μια αυστηρή,ανεξάρτητη αξιολόγηση, πιστοποιεί ότι οι εταιρείες έχουν μετρήσει, διαχειριστεί 
και μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα σε όλη την λειτουργία τους και δεσμεύονται  για την περαιτέρω 
προσπάθεια για μείωση του χρόνο με τον χρόνο.
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