
SYSTEMY
STEROWANIA

OŚWIETLENIEM



Funkcja używana do automatycznego dostosowania natężenia światła w takich miejscach jak np. korytarze, parkingi lub przejścia 
podziemne, klatki schodowe, sale wejściowe, windy, drogi ewakuacyjne lub inne ciągi komunikacyjne.

1. Po wykryciu ruchu przez czujnik, urządzenie przełącza się w tryb obecności. Ilość światła zwiększa się liniowo do maksymalnej
    wartości przez zaprogramowany czas.
2. W przypadku braku ruchu urządzenie przełącza się w tryb nieobecności. Czas trwania i poziom oświetlenia może być ustawiony
    przez użytkownika.
3. Jeśli czujnik nie wykryje ruchu, ilość światła zmniejsza się liniowo przez określony czas do zaprogramowanej wartości.
4. Następnie oświetlenie jest wyłączone lub pozostaje przy wartości nieobecności (w zależności od wymagań i ustawień).

A. Poziom natężenia światła ustawionego na obecność osób.
B. Poziom natężenia światła ustawionego na nieobecność osób.

Pod linkiem www.bemko.pl/pl/p/CF-34.html można pobrać formularz,
którego po uzupełnieniu należy wysłać na adres: produkcja@bemko.pl

Na jego podstawie dział produkcji zaprogramuje oprawy, aby działały zgodnie z wymaganiami klienta.
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System należy zaopatrzyć w mikrofalowy 
lub PIRowy czujnik ruchu, który będzie 
sterował pracą systemu za pomocą 
napięcia 230V/50Hz.

Funkcja korytarzowa jest dedykowana 
do opraw BEMKO:
-QLS Qualis
-HLC Arkos
-Panele LED
oraz wielu innych

System CorridorFUNCTION pozwala 
na podłączenie do 12 opraw w jednej 
grupie. Ilość opraw może się zmienić w 
zależności od zastosowanego czujnika 
ruchu i mocy opraw w układzie.

Opis systemu

CorridorFUNCTION
(Funkcja półcienia)

Regulowalne parametry:
A) Natężenie światła podczas obecności [50-100%]
B) Orientacyjne natężenie światła [0-99%]
1) Czas rozjaśniania [0-10sec]
2) Czas zwłoki [0-2520sec]
3) Czas przyciemniania [0-10sec]
4) Czas podtrzymania [0-2520sec]
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Regulowalne parametry:
A) Natężenie światła podczas obecności
B) Orientacyjne natężenie światła
2) Czas zwłoki
3) Czas przyciemniania
4) Czas podtrzymania

1) 0 sekund

Regulowalne parametry:
A) Natężenie światła podczas obecności
B) Orientacyjne natężenie światła
1) Czas rozjaśniania
2) Czas zwłoki
4) Czas podtrzymania

3) 0 sekund

Regulowalne parametry:
A) Natężenie światła podczas obecności
B) Orientacyjne natężenie światła
1) Czas rozjaśniania
2) Czas zwłoki
3) Czas przyciemniania
4) Czas podtrzymania
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Regulowalne parametry:
A) Natężenie światła podczas obecności
B) Orientacyjne natężenie światła
2) Czas zwłoki
4) Czas podtrzymania

1) 0 sekund
3) 0 sekund

CorridorFUNCTION ze stopniowym ściemnieniem

CorridorFUNCTION ze stopniowym rozjaśnieniem

CorridorFUNCTION bez stopniowego rozjaśniania i ściemniania

Typy systemu

CorridorFUNCTION
(Funkcja półcienia)

CorridorFUNCTION ze stopniowym rozjaśnianiem i ściemnianiem


