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Енергийна ефективност на
осветлението



Въведение в енергийната ефективност
на осветлението

Енергиина ефективност според дневната светлина
- Е стратегия за контрол на осветлението
- Означава, че изкуствената светлина е максимално намалена при достатъчно количество светлина от
околната среда
- Осигурява много по-високи нива на комфорт, отколкото обикновеното включване / изключване (напр. 
фотоклетка ключове или датчици за присъствие). 
- Могат да бъдат изпълнени с много и различни типове осветление – основно приложение е
луминесцентното осветление. 
- Могат да предоставят много високо спестяване на енергия, особено в комбинация с други стратегии

Гарантираното ниво на осветеност се поддържа през цялото време върху работното място (например
бюрото) 



Положение и изисквания към енергийната ефективност

Недостатъци /ограничения при внедряването на система за управление на осветлението
• Подготовката за влизане в действие е трудна (сензор за калибриране, адрес за разпределение на

система за контрол на компоненти) 
• Допълнително окабеляване (сензор – контролер –електроннен дросел) 
• Умения и опит са необходими за определяне на подходящи групи от осветителни тела, които да бъдат

контролирани с един и същ сензор. 
• Потенциално нестабилни в голямо-мащабни инсталации (осцилация/интерференция)
• Ниско ниво на комфорт (например грешно групиране на осветителни тела) – пречи на получаване на

светлина до потребителите
• Висока цена (резултат: твърде голяма група от осв. тела на един сензор)

Изисквания на подобреното решение
• Индивидуален контрол за всяко осветително тяло или на много малки групи от тела - могат да

доставят висок комфорт на обитателите на сградата (гарантирано ниво на осветеност на всяко работно
място)

• Лесни решения за настройка на осветеността – не е нужен луксометър, за да бъде настроено
осветителното тяло. Няма допълнителна система, която трябва да бъде инсталирана.

• Приемливи разходи за осветително тяло
• Стабилност и комфорт на цялостната система са гарантирани
• Интеграция / комбинация със сензори за движение е лесна за осъществяване



Решението: Daytronic® димируеми, електронни дросели

Електронен димируем дросел с интегриран логически контрол на дневната светлина

Малък светлинен сензор, който се вгражда в осветителното тяло

Daytronic ® дроселите + фото-сензор включва пълна дневна светлинно-димируема система
- Никакво друго окабеляване не се изисква. 
- Уникални: Всички логически контролери са интегрирани в електронния дросел. 
- Гарантирано ниво на осветеност се поддържа през цялото време върху работната площ.



Daytronic® - ползи (1/2)

Комфорт
- Идеален светлинен комфорт на всяко едно работно място, без дразнения дължащи
се на отблясъци от прозореца и др. в съседните работни места.

- Много спокойна, много релаксираща светлинна среда поради много постепенното
димиране – без резки светлинни промени

- Сензорите са предварително калибрирани за стандартни нива на светлината в
различни приложения, например офиси прибл. 500 Lux, столове 350 Lux, коридори
150 Lux и т.н.). Избираеми чрез промяна на обектива на сензора. Не се изисква
калибриране.

Дизайн
- Много елегантна и ненатрапчива интеграция на сензора в осв. тяло

Енергийна ефективност
- Висока енергийна ефективност: средно 35% на всички работни площи с
дневна светлина; значително по-голямо енергоспестяване, ако са близо до
прозорци или площи огрявани от слънчева светлина

- Лесна интеграция със сензори за присъствие за по-голяма ефективност.
Разходи

- Дълъг живот на лампите - намалява разходите за труд и
консумативи.

- Намалява цялостните разходи на клиента.
- По-ниски инсталационни разходи, в сравнение с цялостна централизирана
система.

ФОТОСЕНЗОР



Daytronic® - ползи (2/2)

Технически характеристики
- Предназначена за дълъг живот на лампите, както и голям брой включвания
и изключвания комбинирани със сензор за присъствие (много добър топъл
старт / подгряваща функция).

- Използва се с T8, T5, TC-L, TC-F, TC-D, TC-T, PL, PL-L и други видове
лампи. 

- Дросели за запалване на една или две лампи.
- Нисък разход на енергия.
- Максималното димируемо ниво може да бъде коригирано от 10% до> 50%.
- WAGO терминали за бърза и лесна връзка. 
- Дългосрочно доказани в редица мащабни проекти, особено в Германия и
Холандия

Други
- 3 години гаранция
- Налични аксесоари (напр. датчик, закрепващи елементи, цветови филтри)
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