
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Aurora daglichtsensor handleiding 
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De werking van de Aurora Daglichtsensor plug-in 

De Aurora daglichtsensor kan eenvoudig Plug & Play aan het Aurora armatuur worden geklikt en bedient 

worden met een afstandsbediening. De sensor kan ook worden gebruikt met andere dimbare 

armaturen. De daglichtsensor is ontwikkeld met de Daylight Harvesting technologie en kan een hoop 

additionele energie besparen. 

De sensor kan worden ingesteld om een bepaalde lux niveau in een ruimte te behouden. Wanneer de 

sensor meet dat het lux niveau gecreëerd door het natuurlijke licht in de ruimte lager is dan gewenst, zal 

het kunstmatige licht worden ingeschakeld om het tekort aan te vullen.  De sensor beschikt over een 

bewegingssensor die de verlichting automatisch zal dimmen en uitschakelen (instelbaar) na de laatst 

gemeten detectie. 
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Permanent ON / OFF functie 

Klik op de ‘ON / OFF’ knop om de verlichting aan of uit te schakelen. 

* Klik op de ‘AUTO’, ‘RESET’ of op de ‘AMBIENT’ knop om deze functie te deactiveren 

 

Reset instellingen 

Klik op de ‘RESET’ knop om de sensorinstellingen te herstellen naar de 

fabrieksinstellingen. 

 

Shift knop 

Wanneer er wordt geklikt op de ‘SHIFT’ knop, zal het lampje linksboven branden. 

Gedurende deze tijd (ca. 20 sec.) kunnen de rode waarden worden gekozen. 

 

AUTO modus 

Klik op de knop ‘AUTO’ om automatisch de instellingen weer in te schakelen die 

waren ingesteld voordat de verlichting werd aan of uitgeschakeld. (ON/OFF) 

 

SEMI-AUTO modus 

Om de SEMI-AUTO modus in te schakelen: 

1. Klik op de ‘SHIFT’ knop zodat het rode lampje links bovenin gaat knipperen. 

2. Klik vervolgens op de ‘SEMI-AUTO/AUTO’ knop om de SEMI-AUTO modus te 

activeren.  

Hierbij wordt het armatuur handmatig aangezet, maar zal automatisch worden 

uitgeschakeld na de stand-by tijd. 

 

Power output  

Klik op een van de knoppen om de lichtopbrengst in te stellen op 80% of 100% 

 

Brightness +/- 

Klik op een van deze knoppen om de lichtopbrengst aan te passen en om een lux 

drempelwaarde in te stellen. De ingebouwde daglichtsensor kan de hoeveelheid 

natuurlijk licht meten en zal berekenen hoeveel kunstmatig licht er nodig is om aan 

de drempelwaarde te komen. 
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Scene program – het programmeren van de sensor 

1. Klik op de ‘Start’ knop om te beginnen met programmeren. 

2. Selecteer de waarden die u wilt instellen onder ‘Detection Range’. ‘Daylight 

threshold’, ‘hold-time’, ‘Stand-by time’, ‘Stand-by dimming level’ om de sensor 

te voorzien met de beste instellingen. 

3. Klik op de ‘Memory’ knop om alle instellingen op te slaan in de 

afstandsbediening. 

4. Klik op de knop ‘Apply’ om deze instellingen op te slaan in de sensor. 
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Detection range - detectiebereik 

Klik op een van de knoppen onder ‘Detection range’ om de detectie radius in 

te stellen op 100% / 75% / 50% / 10%. 

Daylight threshold – daglicht drempelwaarde 

Klik op een van de knoppen onder ‘Daylight threshold’ om een daglicht lux 

waarde in te stellen op 2lux / 10lux / 100lux / 300lux / 500lux / deactiveren. 

De lamp zal niet branden wanneer er meer dan de ingestelde lux in de 

omgeving is, zelfs als er beweging wordt waargenomen. 

Ambient daylight threshold 

1. Klik op de knop ‘Shift’ zodat het rode lampje links bovenin gaat 

knipperen. 

2. Klik op de knop ‘Ambient’, de sensor zal dan de hoeveelheid natuurlijk 

licht in de ruimte meten en deze waarde instellen als een nieuwe 

drempelwaarde 

Hold-time 

Klik op een van de knoppen in de ‘Hold-time’ om de hold-time in te stellen 

op 2s / 30s / 1min / 5min / 10min / 15min / 20min /30min. De hold time is 

de tijd dat het armatuur blijft branden na de laatste bewegingsdetectie. 

LET OP:  

1. Om de hold-time in te stellen op 30s / 5min / 15min / 30 min moet u 

eerst op de ‘Shift’ knop drukken. 

2. 2s is alleen om te testen, in deze instelling zal de stand-by tijd en de 

daglichtsensor instellingen worden gedeactiveerd. 

3. Om uit de test modus te komen, klikt u op ‘RESET’ of een knop uit ‘Hold-

time’ 

Stand-by time 

Klik op een van de knoppen in de ‘stand-by time’ om een stand-by periode in 

te stellen op 0s / 10s / 5min / 10min /30min / 1h / +∞ 

LET OP: ‘0s’ betekent dat het armatuur zich meteen zal uitschakelen. +∞, 

betekent dat de stand-by tijd oneindig is. Dit wil zeggen dat het armatuur 

wordt bestuurd door de daglichtsensor, waarbij het armatuur zich 

uitschakelt wanneer er genoeg daglicht is en automatisch zal dimmen 

wanneer er onvoldoende daglicht is. 

Stand-by dimming level 

Klik op een van de knoppen onder ‘stand-by dimming level’ om de het dim 

niveau in te stellen tijdens de stand-by periode: 10% / 20% / 30% / 50% 

 


