
NIEUW
E functies!



Een nieuw tijdperk voor lichtregeling  
& monitoring
SmartScan is een revolutionair draadloos lichtregelsysteem waarmee  
gebruikers hun energieverbruik en de volledige operationele status-
informatie kunnen monitoren voor alle SmartScan standaard- en  
noodverlichtingsarmaturen.

De informatie verschijnt op de SmartScan website die u overal op uw 
computer, laptop, tablet of smartphone kunt bekijken. 

Met de duidelijke grafische gebruikersinterface heeft u een overzicht 
over de gehele site, tot en met de prestaties en werking van de afzon-
derlijke armaturen.
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Wat is SmartScan?

Wij hebben                              onze 3 toonaangevende systemen gecombineerd:draadloos

Smart
Energiezuinige  
binnenverlichtings- 
regeling

Smart External
Energiezuinige  
buitenverlichtings- 
regeling

Scanlight AT
Webgebaseerd testen  
en monitoren van  
noodverlichting

Scanlight AT

Ga voor meer informatie  
en online video’s naar  

www.lightronics.nl
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Armaturen werken als standalone:

Smart armaturen laten zich draadloos 
samenvoegen tot groepen voor aanwezig-
heidsdetectie en scèneregeling. Energie-
prestatiegegevens en operationele  
statusinformatie kunt u opvragen met de  
SmartScan Programmer. 

Noodverlichtingsarmaturen hebben een 
zelftestfunctie, en met de SmartScan  
Programmer kunt u bovendien de ope-
rationele status en de informatie van de 
recentste noodverlichtingstest opvragen.

Dezelfde armaturen laten zich ook heel  
eenvoudig draadloos verbinden met een  
Gateway. Deze verzamelt de energiepresta-
tiegegevens en de volledige operationele 
statusinformatie van alle SmartScan stan-
daard- en noodverlichtingsarmaturen, en 
verzendt deze naar het wereldwijde web 
zodat u de gegevens op uw tablet, smart-
phone, laptop en computer kunt bekijken.

Projecten die oorspronkelijk op platform 1 zijn geïnstalleerd, kunt u op een later tijdstip eenvoudig  
upgraden naar platform 2 door een SmartScan Gateway te installeren (lees pagina 34).

SmartScan is beschikbaar in twee platforms:

Platform 2Platform 1
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Wat zijn de voordelen?

Systeem- 
flexibiliteit

SmartScan gebruikt een draadloos 
mesh netwerk. Elk apparaat  

fungeert als een versterker waar-
door de datasignalen altijd een 

geschikt communicatiepad vinden. 
Groepen laten zich eenvoudig  

creëren en wijzigen en zorgen zo 
voor flexibiliteit in de toekomst 

zonder dat de bedrading  
gewijzigd hoeft te worden.

Uitstekende draadloze  
betrouwbaarheid

Een werkfrequentie van 868 
MHz zorgt voor uitstekende 

overdrachts afstanden en een beter  
ontvangst van signalen. 

Efficiënte 
communicatie

Een intelligent algoritme beperkt 
het draadloze dataverkeer  
- verzending duurt minder  
dan 1% van de totale tijd  

(99% van de tijd is de draadloze 
verbinding uit) - waardoor de  
betrouwbaarheid toeneemt.

Intelligente 
connectiviteit

Software gebruikt een eenvoudige 
wacht-voor-verzendinglogica  
om een foutloze overdracht  

te garanderen.
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Lagere  
installatiekosten

De SmartScan Gateway en  
compatibele Smart, Smart  

External en Emergency armaturen 
hebben niet meer nodig dan  

een stroomaansluiting. De  
communicatiekabels zijn allemaal 

vervangen door een mesh  
netwerk waardoor er geen  

datakabels, extra voedingen 
 of regelmodules nodig zijn.

Gateway
De SmartScan Gateway gebruikt het 
mesh netwerk om met afzonderlijke 

armaturen te communiceren, en  
verzendt instructies zoals de tijd-

stippen voor het automatisch testen 
van de noodverlichting. Ook leest de 

Gateway de energieprestatie- 
gegevens en de volledige ver-

lichtingsstatus van de SmartScan 
armaturen uit en verzendt ze naar 
het wereldwijde web, zodat u de 

gegevens op uw tablet, smartphone, 
laptop en computer kunt bekijken.

Platform 2

Made in  
the UK

U hebt de zekerheid dat het  
systeem en de armaturen volledig 

compatibel zijn - door Thorlux  
in het Verenigd Koninkrijk  

ontwikkeld en geproduceerd. 
SmartScan bouwt voort op de  

uiterst betrouwbare eerste  
draadloze Smart generatie -  

SmartTR.

Eenvoudige en snelle  
inbedrijfstelling

Met slechts één robuust, draagbaar  
infraroodprogrammeertoestel  

kunt u alle typen armaturen heel 
snel en eenvoudig in bedrijf  
stellen, en alle instellingen  
zo nodig later exact op uw  

wensen afstemmen.
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SmartScan  Hoe werkt het?Platform 1

Smart
Projecten die het Thorlux Smart System  
gebruiken, kunnen vaak profiteren van energie-
besparingen van meer dan 70% vergeleken met 
conventionele technologie.

De af fabriek geïnstalleerde SmartScan  
zendontvanger op een Thorlux Smart armatuur 
introduceert de nieuwste draadloze mesh- 
netwerktechnologie en vervangt de bedrade 
Motionline communicatiesignalen tussen  
armaturen door geavanceerde, draadloze en  
probleemloze gegevensoverdracht.

Elke zendontvanger kan, tijdens de inbedrijfs-
telling, afzonderlijk worden geprogrammeerd en  
zodanig worden ingesteld dat de eenheid  
uitsluitend werkt in een bepaald gebouw of een 
bepaalde groep in dat gebouw. Energieprestatie-
gegevens en operationele statusinformatie 
kunnen worden opgevraagd met de SmartScan 
Programmer. 

Noodverlichting
Bij platform 1 zijn alle SmartScan armaturen  
standalone-eenheden. Elk arnatuur voert  
zelftests uit volgens het schema zoals vermeld  
in NEN-EN 50172:2004. De operationele status  
van elk armatuur wordt aangegeven door de  
status-LED. Met de SmartScan Programmer kunt  
u de operationele statusinformatie opvragen en 
met de SmartScan Programmer kunt u ook elk 
armatuur handmatig testen. De gebruiker is  
wettelijk verplicht om elk armatuur in voorge-
schreven intervallen te inspecteren, de teststatus 
te monitoren en de resultaten handmatig vast  
te leggen. 

SmartScan 
zendontvanger

Standaard  
Smart Sensor

SmartScan gebruikt 868 MHz voor betrouwbare 
draadloze communicatie. Deze frequentie heeft 
een uitstekende overdrachtsafstand en ont-
vangst, wat met name in gebouwen zeer nuttig 
is. Elk arnatuur fungeert als draadloze versterker 
die elk ontvangen commando herhaalt voor het 
volgende armatuur. Zo ontstaat er een robuust 
systeem dat altijd een communicatiepad vindt.
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Adressering - U kunt aan elke SmartScan sensor zendontvanger een adres toewijzen  
dat past bij de toepassing. De volgende parameters zijn programmeerbaar:

1

Groepsadres
Alle armaturen met hetzelfde 

gebouwadres en hetzelfde groeps-
adres werken samen bij aanwezig-

heidsdetectie en scèneregeling.  
In één gebouw kunt u maximaal  
254 verschillende zones creëren.

Apparaatadres
Voor een unieke identificatie kunt 
u afzonderlijke armaturen in elke 

groep een adres geven.

Verbindingsadres
Hiermee kunt u communicatie- 
signalen voor aanwezigheids-

detectie verzenden tussen  
verschillende groepen armaturen. 
Elke groep kan worden ingesteld 

om een onafhankelijk verbindings-
adres te verzenden of te ontvangen 

zodat de aanwezigheid in de  
ene zone wordt gebruikt om  
een verbonden zone zonder  

aanwezigheid verlicht te houden.

Gebouwadres
Identificeert apparaten in hetzelfde  
systeem en vormt de grens voor het 
draadloze vermaasde netwerk om 
communicatie met aangrenzende 

gebouwen te voorkomen. 
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Compatibele Smart, Smart External 
en noodverlichtingsarmaturen  
communiceren via het mesh netwerk 
draadloos met elkaar en de Gateway.

De Gateway verzendt de Smart  
energieprestatie- en statusrapporten  
voor standaard- en noodverlichtings-
armaturen naar de SmartScan  
webserver.

Gebruikers gebruiken het apparaat  
van hun keuze om energieprestatie- 
en statusrapporten te bekijken.

1

3

2

1

SmartScan  Hoe werkt het?Platform 2

Smart- of noodverlichtingsarmaturen
maximaal 500 per Gateway

SmartScan
Gateway

SmartScan
Web Servers

Uw
Device

10 www.lightronics.nl



2 3
Smart- of noodverlichtingsarmaturen

maximaal 500 per Gateway
SmartScan

Gateway
SmartScan

Web Servers
Uw

Device
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 SmartScan  Website

smartscan.lighting

Levert volledige energie- 
prestatierapporten.

Levert statusinformatie  
van de noodverlichting. 

Levert statusinformatie  
van het Smart armatuur.

Regelt de testdata/testtijden  
van de noodverlichting.

Regelt de schakeltijden  
van de buitenverlichting.

Gebruiksvriendelijk
Het systeem is bereikbaar via een webbrowser.  
U hebt geen speciale app of software nodig.

Toegang op afstand
De gegevens zijn op afstand toegankelijk met  
een gebruikersnaam en wachtwoord.

Externe opslag
Energieprestatiegegevens, rapporten van nood-
verlichtingtests, tekeningen ‘zoals gemonteerd’, 
inbedrijfstellingscertificaten en alle essentiële 
documentatie van de noodverlichting worden 
extern op de webserver opgeslagen. Deze infor-
matie is beschikbaar voor iedereen die beschikt 
over een gebruikersnaam en wachtwoord. 

Platform 2
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Volledige monitoring van de armatuurstatus

De SmartScan Gateway uploadt  
dagelijks de systeemstatus naar  
de website. Dankzij een veilige  
toegang kunnen gebruikers de  
volledige armaturenstatus bekijken, 
zowel voor de gehele installatie als 
voor armaturengroepen of zelfs 
afzonderlijke voorschakelapparaten 
in een armatuur.

SmartScan Emergency armaturen
• Accu- en LED-status bij noodverlichting

•  Aantal uren dat een lamp op de batterij  
heeft gewerkt

•  Integrale batterij is aangesloten en  
aan het opladen

•  Resultaat van de laatste maandelijkse  
functietest en de datum van de volgende 
geplande test

• Resultaat van de laatste jaarlijkse duurtest  
 en de datum van de volgende geplande test

• Schema’s voor noodverlichtingstests  
 worden geconfigureerd via de website

SmartScan armaturen
•  Drivers met netspannings functionaliteit

• LED-functionaliteit

• Thermische prestaties (het armatuur werkt  
 binnen de juiste temperatuurlimieten)

• Gemiddeld energieverbruik van het armatuur

•  Totale aantal uren in bedrijf en  
werkend/aan

De website is gemakkelijk leesbaar en benadrukt het navolgende:

Ook kunt u een volledige historie van testrapporten inzien.i
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SmartScan  
statusrapporten

SmartScan Emergency  
statusrapporten
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1312
Middag Schemer Zonsopgang

14 16 17 18 19 20 21 22 23 00 1 2 315 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Middag

Vermogen
Armatuur (%)

Daglicht

Bespaarde
Energie

Aanwezigheids-
detectie

SmartScan
Control Timer Switched : ON Timer Switched : OFFAutomatic Automatic Automatic

Integrale lichtsensor zet het 
licht uit gedurende de dag, 
als er genoeg daglicht is
▼

Armaturen zijn dusdanig 
geprogrammeerd dat ze aangaan 

wanneer er te weinig daglicht is
▼

De ON-periode eindigt en de 
armaturen schakelen over 

naar de automatische stand
▼

Armaturen 
gaan aan als 
beweging 
wordt 
gedetecteerd
▼

Is er geen beweging dan dimmen 
de armaturen tot een vooringesteld 
niveau en gaan uiteindelijk uit.
▼

Automatische controle 
wordt gestart, armaturen 
gaan aan als er beweging 

wordt gedetecteerd
▼

Armaturen zullen niet 
reageren op beweging 
in dit tijdvak
▼

Armaturen staan uit 
als er voldoende 
daglicht is
▼

Tijden kunnen op de SmartScan website worden ingesteld
Buitenverlichting kan op verschillende manieren worden gebruikt. Daarom is een 
flexibele regeling vereist. De ON- en OFF-tijden (AAN en UIT) kunt u op de SmartScan 
website instellen. SmartScan External groepen kunt u op drie manieren configureren:

• Aanwezigheidsdetectieregeling (standaardinstelling) 
• ON (AAN) tussen de ingestelde tijden  
• OFF (UIT) tussen de ingestelde tijden

In elk van deze scenario’s zorgt de geïntegreerde lichtsensor ervoor dat de armaturen 
OFF (UIT) zijn als er voldoende daglicht is.

Typische SmartScan buitenverlichtingstoepassing
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SmartScan Time Control
In het volgende voorbeeld zijn de armaturen ingeschakeld (ON) tussen  
17:00 en 20:00 uur, en uitgeschakeld (OFF) tussen 00:00 en 06:00 uur  
de volgende ochtend. Buiten deze tijden is automatische  
aanwezigheidsdetectie (met lichtsensor-overtreffing) ingeschakeld.
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Monitor het energie-
verbruik van uw  
verlichting en de  
noodverlichtingsstatus 
op uw smartphone,  
tablet of pc...
...waar u ook bent!
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Smart armaturen

 SmartScan Sensor
• Gegroepeerde aan- of afwezigheidssensor

• Individueel ingesteld dimmen en schakelen van  
 permanente verlichting/daglicht 

• Individueel handmatig dimbaar

• Scèneregeling

• Energieprestatiemonitoring

• Volledig programmeerbaar

•  Statusmonitoring van het voorschakelapparaat  
NIEUWE functie!

•  Geïntegreerde noodverlichtingstestresultaten  
NIEUWE functie!

Smart Sensors hebben een nieuw ontwerp met een aansluiting op de achterkant. Tijdens de productie wordt een 
draadloze verzendontvanger in een Smart Sensor gestoken waardoor deze verandert in een SmartScan Sensor.

SmartScan 
 draadloze 

zendontvanger

Standaard  
Smart 
sensor
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Daarnaast zijn de standaardarmaturen ook leverbaar als draadloze noodverlichtingsuitvoeringen (zie pagina 24).

Noodverlichtingsarmaturen

 Lexi-65
• IP65-armatuur met  
 optionele pictogrammen

•  LED-pictogram met lichtuitstraling 
naar beneden verlicht de uitgang

•  Ook geschikt voor  
opbouwbekabeling

 Lexi
•  LED-pictogram met lichtuitstraling 

naar beneden verlicht de uitgang

•  Geschikt voor alle locaties door 
plafond-, wand-, vrijdragende of 
hangende bevestiging

•  Lagere onderhoudskosten en 
minder onderhoudstijd door snel 
verwisselbare batterijen

 Firefly
•  Minder armaturen nodig door 

voortreffelijke optische  
prestaties

•  Lagere kosten en minder  
onderhoudstijd door ECO- 
batterijpakket met snel  
verwisselbare batterijen

 Firefly Surface
• Identieke prestaties als de  
 verzonken uitvoering

• Ook geschikt voor  
 opbouwbekabeling

Een reeks standalone noodverlichtingsarmaturen zijn leverbaar met geïntegreerde  
draadloze connectiviteit en zijn geschikt voor de meeste toepassingseisen. 
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 SmartScan  
 Gateway

•  Monitort en regelt maxi-
maal 500 SmartScan arma-
turen. (Op grote installaties 
kunnen meer Gateways 
worden geïnstalleerd)

• Verzendt Smart energie- 
 prestatie- en verlichtings- 
 statusrapporten naar de  
 SmartScan webserver

•  Regelt de testdatums/test-
tijden van de  
noodverlichting

• Regelt de schakeltijden  
 van de buitenverlichting

 SmartScene  
 handset

•  Aan-uitregeling, individue-
le dim- en scèneregeling

•  ECO-modus (automatische 
energiebesparing) 

•  Vergrendelsleutelset  
leverbaar indien gewenst

 SmartScan  
 Touch

•  Touch bediening en een 
gebruiksvriendelijke 
interface

•  Aan-uitregeling en  
scèneregeling

•  ECO-modus (automatische 
energiebesparing)  
 

 SmartScan  
 Hub

•  Maakt de integratie van 
non-Smart armaturen 
mogelijk

•  Nagenoeg elk type  
armatuur (tot 5 A totale 
stroom) kan worden  
aangesloten

• Armaturen schakelen  
 dezelfde draadloze  
 aanwezigheids- en scène- 
 commando's

Regelproducten

 SmartScan  
 Programmer

•  Wordt gebruikt voor de 
inbedrijfstelling

•  Vanaf de begane grond 
eenvoudig en snel in te 
stellen operationele para-
meters

• Siliconen beschermhoes

• Laserpointer voor exacte  
 uitlijning

• Geleverd met geplaatste  
 batterijen

 SmartScan  
 Stand-alone  
 Sensor
• Voor het regelen van  
 meerdere DALI armaturen

•  Regelt maximaal 10 DALI  
armaturen. (Uitgaande 
van één DALI driver per 
armatuur)

•  Biedt draadloze connecti-
viteit voor groepsregeling 
of voor SmartScan  
energiemonitoring

•  Kan als standalone zonder 
aangesloten armaturen 
worden gebruikt, als 
draadloze versterker/of als 
een slave-PIR om het de-
tectiebereik te vergroten
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Verzonken SmartScan armaturen zijn voorzien van ‘plug-and-play’ 
TEE-connectors voor af fabriek gemonteerde en geteste  
verbindingskabels. 
Deze benadering, ook wel modulaire bedrading genoemd, garandeert een snelle,  
foutloze installatie en lagere totale systeemkosten. 

SPECIFICATIE
•  Ontwikkeld en geproduceerd door  

Thorlux UK
•  LS0H - halogeenkabels met geringe  

rookontwikkeling
•  De kabels kunnen gekoppeld en zo  

verlengd worden.
•  Toekomstbestendige flexibiliteit -  

plug-and-play
• Met dubbele pal - sterke trekontlasting
• Vervaardigd van vlamvertragend nylon
•  In overeenstemming met de nieuwe  

norm NEN-EN-IEC 61535:2013

Kosteneffectief
Met het Thorlux Lighting Cable Management System 
verlaagt u de arbeidskosten voor de installatie 
aanzienlijk.

CONVENTIONAL
SYSTEM

LABOUR

MATERIAL

SMART LCM
SYSTEM

CO
ST

 (%
)

0

25

50

75

100

MATERIAL

LABOUR

3-wegvoedingskabel  
 1,5 mm2

3 m - LCM 18270 
4 m - LCM 18271  
6 m - LCM 18272

3-wegstekker met  
3-aderige ingangskabel 1,5 mm2

3 m - LCM 18273

3-wegstekker

Spanningvoerend uiteinde (voor aansluiting 
op een armatuur) - LCM 18276 
Spanningsloos uiteinde (voor aansluiting 
vanaf het armatuur) - LCM 18277

Verlichtingskabelmanagement

Permanent  
spanningvoerend (L) 

 
Neutraal

OPMERKING: Gebruik, als geen modulaire bedrading vereist is,  
het armatuurcatalogusnummer met suffix NT bijv. XL 18306SSNT
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Hoe SmartScan armaturen specificeren

SmartScan  
Smart armaturen

SmartScan Smart armaturen beschikken over het af fabriek  
gemonteerde accessoire SmartScan Wireless Transceiver  
voor de Smart Sensor.

Gebruik voor een SmartScan Smart armatuur in plaats van 
het armatuurcatalogusnummer met suffix “D” het suffix “SS” 

Bijvoorbeeld:  
JUB16949D            JUB16949SS

SmartScan kan op uw specifieke vereisten  
worden afgestemd. 

Het kan worden gebruikt voor:

l Energiebesparende regeling

l Automatisch testen van noodverlichting*

l Energiemonitoring

l Noodtestresultaten

l Armatuurstatusrapporten

1

SmartScan armaturen zijn leverbaar in vier mogelijke varianten. 

*  Bij platform 1 kunnen SmartScan Emergency armaturen op elk gewenst moment een zelftest uitvoeren. 
Wees daarom voorzichtig in situaties waarin dit hinderlijk kan zijn (zoals in hotelkamers of op  
ziekenhuiszalen). Bij platform 2 kunt u specifieke testtijden instellen via de SmartScan website  
(SmartScan Gateway vereist).
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Geïntegreerde SmartScan  
Emergency armaturen

Steeds meer Thorlux armaturen zijn leverbaar met  
geïntegreerde SmartScan Emergency. Daarbij gaat  
het om de toegevoegde SmartScan Emergency  
Transceiver (SET) die in talloze, maar niet in alle  
Thorlux geïntegreerde noodverlichtingsarmaturen 
kunnen worden gemonteerd.

Gebruik het prefix “W” om de geïntegreerde SmartScan 
Emergency armaturen te specificeren

Bijvoorbeeld:  
EJB16508L            WJB16508L

Gecombineerde SmartScan 
Smart armaturen met  
geïntegreerde SmartScan 
Emergency
Bepaalde armaturen zijn beschikbaar met gecombi-
neerde SmartScan Smart regeling en met geïntegreerde 
SmartScan Emergency. De noodmodule van de  
armatuur geeft de status door via de SmartScan  
Wireless Sensor.

Daarom bevat het catalogusnummer het prefix “W” EN 
het suffix “SS”

Bijvoorbeeld:  
EJB16949D            WJB16949SS

OPMERKING: 
Gebruik het prefix “W” voor de geïntegreerde draadloze  
SmartScan Emergency.

Specifieke SmartScan  
Emergency armaturen

Lexi, Lexi-65, Firefly en Surface Firefly  
beschikken allemaal over geïntegreerde  
draadloze technologie.

Alle bovengenoemde armaturen worden met 
het prefix “W” gespecificeerd als SmartScan 
Emergency 

Bijvoorbeeld:  
WLX17463

2 3 4

Specifieke SmartScan  
Emergency armaturen  
profiteren van 5  
jaar garantie op de 
batterij
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Lexi

AFMETINGEN

116mm
60mm

80mm

28mm

Ø5.5 Ø5.5

Ø20

232mm
176mm

196mm

28mm

58mm

Ø5.5 Ø5.5

Ø20183

37

226

226 43

300

BEVESTIGINGSOPTIES

    
 OMSCHRIJVING Art. nr.  kg

 Montageset hangend LX 17421 0,2

OPTIONELE BEVESTIGINGSSETS 
Alle andere methoden (zoals getoond) worden standaard 
geleverd

    
 OMSCHRIJVING Art. nr. kg

 Nikkelmetaalhydride EMB 617 0,15 
 (NiMH)-batterij

SmartScan batterijen kunt u aan het einde van hun levensduur 
voor recycling retourneren naar Lightronics.

RESERVEONDERDELEN

Plafondmontage 

Vrijdragende montage 

Wandmontage 

Hangende montage
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* Geschikt voor wandmontage. Afbeelding kan 
   worden geplaatst met pijl naar links of rechts.

E F

EURO enkelzijdig

D

EURO dubbelzijdig *

B

ISO 7010 enkelzijdig

A

ISO 7010 dubbelzijdig *

C

SERIE

SPECIFICATIES
•  Behuizing van polycarbonaat, wit 

(RAL 9016) met pictogrammenpaneel  
van acryl

• Optionele zilveren rand

• Met LED’s met lange levensduur

• Drie uur permanente  
 noodverlichting

•  Standalone zelftest en volledig  
compatibel met SmartScan draadloze 
communicatie

• Laag energieverbruik (1,7 W totaal)

•  Plafondmontage, wandmontage

• Optionele kabelophangset

•  Geïntegreerde lichtuitstraling naar  
beneden voor uitgangsverlichting

• Keuze van pictogrammen

•  Statusindicator geeft de  
bedrijfstoestand aan

•  Extern batterijvak (met gereedschap  
te openen) voor snelle batterijvervanging

•  Betrouwbare nikkelmetaalhydride  
(NiMH)-batterijtechnologie

NOODUITGANGSPICTOGRAMMEN 
MET SMARTSCAN DRAADLOZE 
COMMUNICATIE

IP40 LED

Bij platform 1 kunnen SmartScan Emergency 
armaturen op elk gewenst moment een zelftest 
uitvoeren. Wees daarom voorzichtig in situaties 
waarin dit hinderlijk kan zijn (zoals in hotelkamers 
of op ziekenhuiszalen). Bij platform 2 kunt u speci-
fieke testtijden instellen via de SmartScan website 
(SmartScan Gateway vereist).

 ISO 7010  EURO  CA.   
 PICTOGRAM ART. NR. PICTOGRAM ART. NR. kg TYPE

 A WLX 17463 D WLX 17460 1,0 Permanente verlichting s

 B WLX 17464 E WLX 17461 1,0 Permanente verlichting s

 C WLX 17465 F WLX 17462 1,0 Permanente verlichting s

s	 De draadverbinding kan worden verwijderd voor niet-permanente verlichting

AFWERKINGSOPTIES - catalogusnummer met suffix: SV3 - Zilver bijv. WLX 17463 SV3 enz.

PICTOGRAMMENOPTIES

Geïntegreerde lichtuitstraling  
naar beneden voor uitgangsverlichting

Optionele zilveren rand

SmartScan voldoet aan de volgende normen voor draadloze communicatie:
Europa: EN 300 220-1 V2.4.1/EN 301 489-3 V1.6.1
Gepatenteerde Thorlux draadloze technologie - GB2575724

Scharnierende batterijklep
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Lexi-65

EURO Zelfklevende kit - Art. Nr. LXP 17612*

* Los te bestellen

ISO 7010 Zelfklevende kit - Art. Nr. LXP 17613*

158

275 50

PICTOGRAMMENSETS

AFMETINGEN

Met lichtuitstraling naar beneden
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Lexi-65

IP65 LED

SmartScan voldoet aan de volgende normen voor draadloze communicatie:
Europa: EN 300 220-1 V2.4.1/EN 301 489-3 V1.6.1
Gepatenteerde Thorlux draadloze technologie - GB2575724

 LED Art.nr. OMSCHRIJVING CA. kg TYPE 
 
 1W WLX 17696 l Standaard  1,0 Permanente verlichting s 
	 1W	 WLX 17697 l	 Met geïntegreerde 1,0 Permanente verlichting s	

	 	 	 lichtuitstraling naar beneden

s	De draadverbinding kan worden verwijderd voor niet-permanente verlichting 
l	Pictogrammensets moeten apart worden besteld - zie pagina 28

SERIE

    
 OMSCHRIJVING Art.nr. CA. kg

 Nikkelmetaalhydride EMB 617 0,15 
 (NiMH)-batterij

SmartScan batterijen kunt u aan het einde van hun levensduur 
voor recycling retourneren naar Lightronics.

RESERVEONDERDELEN

SPECIFICATIES
• Behuizing van polycarbonaat, wit 
 (RAL 9016)

• Transparant deksel van polycarbonaat

• Met LED’ s met lange levensduur

• Drie uur permanente noodverlichting

•  Standalone zelftest en volledig  
compatibel met SmartScan draadloze 
communicatie

• Laag energieverbruik (1,7 W totaal)

•  Geïntegreerde lichtuitstraling naar bene-
den als optie voor uitgangsverlichting

• Optionele zelfklevende pictogrammenset

•  Statusindicator geeft de bedrijfstoestand  
aan

•  Betrouwbare nikkelmetaalhydride  
(NiMH)-batterijtechnologie

LED NOODVERLICHTINGSARMATUREN 
MET SMARTSCAN DRAADLOZE  
COMMUNICATIE

Bij platform 1 kunnen SmartScan Emergency 
armaturen op elk gewenst moment een zelftest 
uitvoeren. Wees daarom voorzichtig in situaties 
waarin dit hinderlijk kan zijn (zoals in hotelkamers 
of op ziekenhuiszalen). Bij platform 2 kunt u  
specifieke testtijden instellen via de SmartScan  
website (SmartScan Gateway vereist).

Met pictogram
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A

B

A

A

B

A

Montage
hoogte

80

240

320

CANDELAS PER 1000 LUMENS

160

TRANSVERSE AXIAL MONTAGE A B 
 HOOGTE (m) (m) (m)

 2,0 3,8 8,5 
 2,5 4,2 9,8 
 3,0 4,6 11,0 
 3,5 4,9 12,0 
 4,0 5,0 12,8

 Lumenbehoudsfactor 0,90

A

B

B

B

A

Mounting
Height

CANDELAS PER 1000 LUMENS

TRANSVERSE AXIAL

1800

2400

1200

600

 MONTAGE A B 
 HOOGTE (m) (m) (m)

 2,0 7,5 17,9 
 2,5 8,7 20,8 
 3,0 9,2 23,3 
 3,5 4,8 21,9 
 4,0 4,9 21,5

Lumenbehoudsfactor 0,90

A

B

A

A

B

A

Montage
hoogte

 MONTAGE A B 
 HOOGTE (m) (m) (m)

 2,0 3,5 6,9 
 2,5 4,0 8,0 
 3,0 4,6 9,0 
 3,5 4,9 10,0 
 4,0 5,0 10,9

Lumenbehoudsfactor 0,90

300

CANDELAS PER 1000 LUMENS

200

TRANSVERSE AXIAL

100

400

Firefly

0,5 lux minimum

VERDELING VOOR ZONES

VERDELING

1 lux minimum 
(op middenlijn)

VERDELING VOOR GANGEN (VLUCHTWEGEN)

VERDELING

PRESTATIEGIDS VAN DE NOODVERLICHTING

0,5 lux minimum

VERDELING IN OPEN RUIMTES (STANDAARDUITVOERING)

VERDELING
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Firefly

SERIE

SPECIFICATIES
• Thermisch geleidende nylon behuizing,  
 afgewerkt met rand van polycarbonaat,  
 wit (RAL 9016)

• Klein formaat - onopvallend

• Drie uur niet-permanente  
 noodverlichting

•  Standalone zelftest en volledig  
compatibel met SmartScan draadloze 
communicatie

•  Kan op elk gewenste plaats voor een 
maximaal effect worden geplaatst

• Betrouwbare LED-technologie

• Laag stand-by energieverbruik  
 (1,7 W totaal)

•  Statusindicator geeft de  
bedrijfstoestand aan

• Voortreffelijke fotometrische prestaties

•  Eenvoudig vervangbaar nikkelmetaal-
hydride (NiMH) ECO-batterijpakket

NOOD VERLICHTINGSARMATUREN 
VOOR VERZONKEN MONTAGE  
MET SMARTSCAN DRAADLOZE  
COMMUNICATIE

IP65
LICHTUITSTRALING 
NAAR BENEDEN 
(ONDER PLAFOND)

IP40
LICHTUITSTRALING 
NAAR BENEDEN 
(BOVEN PLAFOND)

LEDIP20 REGELMODULE

SmartScan voldoet aan de volgende normen voor draadloze communicatie:
Europa: EN 300 220-1 V2.4.1/EN 301 489-3 V1.6.1
Gepatenteerde Thorlux draadloze technologie - GB2575724

     
 VERDELING  Art.nr. CA. kg TYPE

 Zone WFF 17490 0,6 Niet-permanente  
    verlichting

 Gang WFF 17491 0,6 Niet-permanente  
    verlichting

 Standaard WFF 17492 0.6 Niet-permanente  
    verlichting

Gebruik suffix “TEE3” voor voorgemonteerde stekker-contact-
doosverbindingen en kabel (3 m) voor gebruik met modulaire 
3-wegbedradingssystemen van Thorlux specifiek voor SmartScan 
armaturen. 

Gebruik suffix “TEE” voor voorgemonteerde stekker-contactdoos-
verbindingen en kabel (3 m) voor gebruik met modulaire 6-wegbe-
dradingssystemen van Thorlux.

bijv. WFF 17490TEE3. Zie afb. 1 

 OMSCHRIJVING Art.nr.

 T-montagebeugel voor  SLA 13101 
 regelmodule en ECO-batterijpakket 

ACCESSOIRES
Bij platform 1 kunnen SmartScan Emergency 
armaturen op elk gewenst moment een zelftest 
uitvoeren. Wees daarom voorzichtig in situaties 
waarin dit hinderlijk kan zijn (zoals in hotelkamers 
of op ziekenhuiszalen). Bij platform 2 kunt u  
specifieke testtijden instellen via de SmartScan 
website (SmartScan Gateway vereist).

    
 OMSCHRIJVING Art.nr. CA. kg

 ECO-batterijpakket PP 17402 0,33

SmartScan batterijen kunt u aan het einde van hun levensduur

voor recycling retourneren naar Lightronics.

RESERVEONDERDELEN

Zoneversie - compleet  
geleverd met regelmodule  

en ECO-batterijpakket

Ganguitvoering

Standaarduitvoering

Regelmodule en  
ECO-batterijpakket

Afb. 1 
versie met 3 kernen
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AFMETINGEN

Firefly

Het ECO-batterijpakket  
scharniert zodat het door  

openingen met een diameter  
van niet meer dan 60 mm  

en in uitsparingen van  
niet meer dan 145 mm past.

60 mm
Minimale diameter  

opening

145 mm
Minimale diepte  

uitsparing

Trekontlasting geïntegreerd in het deksel van de aansluitruimte.

Klemmen geschikt voor geluste kabels van 1,5 mm2. 
OPMERKING: Firefly is een klasse II-armatuur.  

Massa-aansluiting alleen voor doorlussing.

Batterijpakket met klikaansluiting voor snelle vervanging.  
SmartScan batterijen kunt u aan het einde van hun levensduur  

voor recycling retourneren naar Lightronics.

RegelmoduleECO-batterijpakket

Regelmodule en ECO-batterijpakket gecombineerd

273

10

276 41

235 253

533

28

41

48

57 dia.

2128
36

Fi
70 dia.

diameter diameter
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Firefly Surface

245

37

49

37

39

Kanaalinvoer

Zone- en 
standaard-
uitvoering

Gang-
uitvoering

155

AFMETINGEN

     
 VERDELING  Art.nr. CA. kg TYPE

 Zone WFF 17493 0,5 Niet-permanente verlichting

 Gang WFF 17494 0,5 Niet-permanente verlichting

 Standaard WFF 17495 0,5 Niet-permanente verlichting

SERIE

SPECIFICATIES
• Behuizing van polycarbonaat, wit 
 (RAL 9016)

• Drie uur niet-permanente  
 noodverlichting

•  Standalone zelftest en volledig  
compatibel met SmartScan draadloze 
communicatie

• Betrouwbare LED-technologie

• Laag stand-by energieverbruik  
 (1,7 W totaal)

•  Statusindicator geeft de  
bedrijfstoestand aan

• Voortreffelijke fotometrische prestaties

•  Betrouwbare nikkelmetaalhydride  
(NiMH)-batterijtechnologie

NOODVERLICHTINGSARMATUREN 
VOOR OPBOUWMONTAGE MET 
SMARTSCAN DRAADLOZE  
COMMUNICATIE

LED

SmartScan voldoet aan de volgende normen voor  
draadloze communicatie: 
Europa: EN 300 220-1 V2.4.1/EN 301 489-3 V1.6.1 
Gepatenteerde Thorlux draadloze technologie - GB2575724

IP54

Bij platform 1 kunnen SmartScan Emergency 
armaturen op elk gewenst moment een zelftest 
uitvoeren. Wees daarom voorzichtig in situaties 
waarin dit hinderlijk kan zijn (zoals in hotelkamers 
of op ziekenhuiszalen). Bij platform 2 kunt u  
specifieke testtijden instellen via de SmartScan  
website (SmartScan Gateway vereist).

    
 OMSCHRIJVING Art.nr. CA. kg

 Nikkelmetaalhydride EMB 617 0,15 
 (NiMH)-batterij

SmartScan batterijen kunt u aan het einde van hun levensduur 
voor recycling retourneren naar Lightronics.

RESERVEONDERDELEN

Zie het Firefly armatuur  
voor de fotometrische prestaties (pagina 30)

Ganguitvoering

Zone-uitvoering

Standaarduitvoering
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SERIE

226

226 43

AFMETINGEN

HOOFDREGELING EN 
WEBINTERFACE MET SMARTSCAN 
DRAADLOZE COMMUNICATIE

IP65

SmartScan Gateway

    
 OMSCHRIJVING Art.nr. CA. kg

 SmartScan Gateway SS 17486 1,0

SPECIFICATIES
l Behuizing van polycarbonaat, wit 
 (RAL 9016), siliconentoetsenbord

l Centrale regeling voor maximaal 500  
 Smart en noodverlichtingsarmaturen.  
 U kunt extra Gateways monteren  
 voor meer armaturen

l Centrale regeling voor meerdere groepen

l Laat gebruikers tests activeren

l Met wachtwoord beveiligd

l Communiceert met de SmartScan  
 website via mobiele  
 gsm-telecommunicatie

l Testtijd-/testdatummanagement via  
 de SmartScan website

SmartScan voldoet aan de volgende normen voor draadloze communicatie:
Europa: EN 300 220-1 V2.4.1/EN 301 489-3 V1.6.1

Gepatenteerde Thorlux draadloze technologie - GB2575724
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SmartScan Touch SmartScan Scene

SERIE

112

85

125

66
90 25

22

30

87

87

35

5

N L

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2

3

1
2

3

1
2

3

1
2
3

Eenvoudige en flexibele scèneregeling via de SmartScan Touch  
wandplaat of de SmartScan Scene afstandsbediening.

    
 OMSCHRIJVING ART. NR. CA. kg

 SmartScan Touch - regulier SS 17700 0,08

 SmartScan Touch - teach-in SS 17701 0,08

 SmartScan Touch - meeting SS 17702 0,08

SERIE

    
 OMSCHRIJVING ART. NR. CA. kg

 SmartScan Scene handset - regulier LCM 14816 0,08

 SmartScan Scene handset - teach-in LCM 14817 0,08

 SmartScan Scene handset - meeting LCM 14818 0,08

 Vergrendelsleutelset ECO 9724 -

regulier teach-in meeting regulier teach-in meeting

Scène 1

Scène 2

Scène 3
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SmartScan standalone-sensor

170 dia. 57

223
107

29

45 3933

Opbouw uitvoeringInbouw uitvoering

213 CRS.

Boorgat - 50 diameter 

1 x 21 dia.

Kabelinvoer 
(zelf te boren)

Minimale diepte (met controller door 
boorgat) = 225

60 dia.

Sensor verbonden met controller door 900 mm kabel

IP40 IP65INBOUW 
UITVOERING

OPBOUW- 
UITVOERING

Opbouwuitvoering

Verzonken uitvoering - compleet  
geleverd met controller 

AFMETINGEN

SERIE

ACCESSOIRES

SmartScan voldoet aan de volgende normen voor draadloze communicatie:
Europa: EN 300 220-1 V2.4.1/EN 301 489-3 V1.6.1
Gepatenteerde Thorlux draadloze technologie - GB2575724

    
 OMSCHRIJVING Art.nr. CA. kg

 SmartScan standalone-sensor - Inbouw  ■ SS 18650 0,20

 SmartScan standalone-sensor - Opbouw SS 18651 0,32

 OMSCHRIJVING Art.nr.

 T-montagebeugel voor verzonken uitvoering SLA 13101

■	Gebruik suffix "TEE" voor voorgemonteerde stekker-contactdoosverbindingen  
  en kabel (3 m) voor gebruik met modulaire 6-wegbedradingssystemen van 

Thorlux.

 bijv. SS 18650TEE

SPECIFICATIES
• Behuizing van polycarbonaat, wit 
 (RAL 9016)

• Regelt maximaal 10 DALI armaturen*

• Kan als standalone zonder aangesloten  
 armaturen worden gebruikt als  
 draadloze versterker/of als een slave- 
 PIR om het detectiebereik te vergroten

• Klasse II-apparaat. Massa-aansluiting  
 alleen voor doorlussing.

•  Klemmen geschikt voor geluste kabels 
van 1,5 mm2.

• Geschikt voor montagehoogten  
 tot 8 meter

  * Uitgaande van één DALI bekrachtiger  
per armatuur

VOOR HET REGELEN VAN MEERDERE  
DALI ARMATUREN
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Netvoeding driedraads

DALI tweedraads

SSR

DL DALI armatuur

SmartScan Stand-alone Sensor - 
Inbouw (SS 18650)

SSS SmartScan Stand-alone Sensor - 
Opbouw (SS 18651)

OR

Netvoeding
SSR

DL

DL

DL

DL

SSSOF

Bedraad met verzonken of opbouwuitvoering van de SmartScan standalone-sensor

De SmartScan Sensor schakelt de armaturen aan en uit afhankelijk  

van de aanwezigheidsdetectie en dimt ze al naargelang het  

daglichtniveau/de permanente verlichting. De uitvoering beschikt 

over draadloze connectiviteit voor groepsregeling. 

SmartScan Platform 2 energierapportage

De standalone-sensor is volledig compatibel met SmartScan  

Platform 2 energiemonitoring. De website rapporteert de  

gecombineerde totale circuitparameters van alle armaturen  

die worden geregeld door de standalone-sensor.

Geschikte armaturen

Armaturen moeten zijn uitgerust met DALI drivers (suffix “A” voor het 

artikelnummer). Per standalone-sensor kunnen maximaal 10 DALI 

drivers worden aangesloten (sommige armaturen kunnen meer dan 

één driver hebben).
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198

121 51

187

176

130

170

4.5

65

186 150

SmartScan 
Hub

SmartScan  
Programmer

Maakt de integratie van non-Smart armaturen 
in het SmartScan systeem mogelijk

Vanaf de vloer eenvoudig en snel in 
te stellen operationele parameters

SERIE

    
 OMSCHRIJVING Art.nr. CA. kg

 SmartScan Programmer - Smart Internal LCM 10777SS 0,6

 SmartScan Programmer - Smart External SC 14228SS 0,6

SERIE

    
 OMSCHRIJVING Art.nr. CA. kg

 SmartScan Hub - Conventioneel bedraad SS 17718 0,86

 SmartScan Hub - Modulair bedraad SS 17718TEE 0,86

Non-Smart armaturen kunt u op de Smart Hub aansluiten met  
een af fabriek gemonteerde kabel van 1 m (armaturencatalogus-
nummer met suffix SHL). 

3-wegarmatuur voor hub- 
aansluitkabel, eenzijdig  
gestript 0,75 mm2  

(voor armaturen die hiermee niet af 
fabriek zijn uitgerust)

3 m - LCM 14822

3-weg-hubverlengkabel 0,75 mm2

3 m - LCM 14823

Circuitsplitter
LCM 14928

ACCESSOIRES
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SmartScan specificaties

Systeemmonitoring via de website
Alle armaturen geven één keer per dag hun status door aan de Gate-
way. De informatie omvat de storingstoestand en energieprestatiege-
gevens. De gegevens worden periodiek geüpload naar een website  
waar de gegevens veilig worden opgeslagen en grafisch worden 
weergegeven.

Op de website wordt ook ondersteunende documentatie bewaard 
inclusief tekeningen 'zoals gemonteerd', inbedrijfstellingscertificaten  
en alle andere documentatie die de eindgebruiker nodig heeft.

Milieuaspecten
De fabrikant is door een onafhankelijk instituut gecertificeerd volgens 
ISO14001. De CO2 die vrijkomt bij de processen van de fabrikant wordt 
middels een kwantificeerbare regeling gecompenseerd en omvat de 
emissies van de voertuigen van de verlichtingsfabrikant die worden 
gebruikt voor levering en andere projectgerelateerde ritten.

Korte specificatietekst
Intelligente armaturen met geïntegreerde Smart Sensor zorgen voor 
meer gebruik van daglicht, continue verlichting, aan-/afwezigheids-
detectie en scèneregeling. Het systeem is geschikt om groeps-aanwe-
zigheid te communiceren zodat de armaturen groepsgewijs kunnen 
verlichten en voor individuele scèneregeling met behulp van de 
868/922 MHz draadloze mesh-connectiviteit met linkadresseermoge-
lijkheid voor het gehele gebouw. Draadloze noodverlichtingsarmaturen 
worden naadloos in het systeem geïntegreerd. Alle aspecten zijn met 
een infraroodafstandsbediening vanaf de begane grond program-
meerbaar. Het systeem levert dagelijks onderhoudsstatusrapporten en 
energieprestatiegegevens die op de remote website bekeken kunnen 
worden en waarop ook tekeningen en documentatie opgeslagen 
kunnen worden.

begane grond worden gewijzigd met behulp van een infraroodpro-
grammeertoestel.

"Touch" scèneregeling
De sensors reageren op de scèneregeling van een op een wand gemon-
teerde touchscreen of een draagbare afstandsbediening. Elke sensor is 
afzonderlijk programmeerbaar en herconfigureerbaar voor elke scène.

Het systeem is geschikt voor vaste scènes uitgedrukt als een percenta-
ge van het maximale uitgangsvermogen, of automatische scènes die 
het verlichtingsniveau uitgedrukt als een percentage van het ingestelde 
standaardverlichtingsniveau handhaven.

Scèneregelplaten zijn van het capacitieve type. Voor elke functie is er 
een status-LED die de actuele systeemstatus aangeeft. Scèneplaten 
worden bedrukt zodat ze bij de toepassing passen en ook zijn er bijpas-
sende infraroodafstandsbedieningen leverbaar. De afstandsbedienin-
gen worden geleverd met wandhouders en optionele afsluitsystemen.

Elke regelgroep is geschikt voor meerdere scèneregelplaten en de 
actuele instelling wordt automatisch op alle scèneplaten weergegeven. 
Als de zone vrij is, keert het gehele systeem automatisch terug naar de 
ECO-energiebesparingsmodus.

Niet-intelligente 'slave' armaturen toevoegen
Het systeem kan niet-intelligente ‘slave’ armaturen schakelen op basis 
van bewegingsdetectie van de hoofdgroep bestaande uit intelligente 
armaturen, en kan opnieuw worden geconfigureerd voor alle omstan-
digheden - d.w.z. normaal bedrijf (automatisch/ECO), scèneregeling en  
bij afwezigheid.

Noodverlichtingsarmaturen
Noodverlichtingsarmaturen beschikken over autonome LED’s en kunnen 
de status via het draadloze mesh netwerk naar de Gateway verzenden.

Systeemtesttijden en andere parameters kunnen via de website worden 
geprogrammeerd. Deze informatie wordt automatisch gedownload 
naar de Gateway. De Gateway regelt automatisch het testen en rappor-
teren van het noodverlichtingssysteem.

Elk arnatuur moet worden uitgerust met een 'intelligente' elektro-
nische sensor voor bewegingsdetectie, lichtniveaudetectie en een 
infrarood-zendontvanger voor programmering en regeling op afstand. 
Armaturen moeten tot bewegingsgroepen aaneengeschakeld kunnen 
worden. Aaneenschakeling is mogelijk met een tweeaderige kabel of 
draadloos met een 868/922MHz-verzendontvanger. Een beweging 
die door een sensor wordt gedetecteerd, wordt doorgegeven aan alle 
andere sensors in de groep. Hiervoor is geen busvoeding of extra ander 
regeltoestel nodig. 

Sensors moeten geschikt zijn voor een "afwezigheidsmodus" in combi-
natie met een touchpad of infraroodhandset.

Elke sensor dient te zorgen voor het afzonderlijk dimmen van het arma-
tuur en het aanhouden van een vooringesteld verlichtingsniveau.  
Gegroepeerd dimmen is voor daglichtregeling niet acceptabel. Sensors 
zijn volledig programmeerbaar en kunnen opnieuw worden geconfigu-
reerd met een draagbaar infraroodprogrammeertoestel. Het program-
meertoestel kan niet alleen de actuele sensorinstellingen uitlezen 
en weergeven, maar ook de monitoringinformatie van de voeding/
verlichting van afzonderlijke armaturen. De gebruiker kan het moni-
toring resetten. Sensors zijn geschikt voor het gebruik van de digitale 
voorschakelapparaten DALI en DSI.

Noodverlichtingsarmaturen zijn zelftestend met geïntegreerde draad-
loze functionaliteit op hetzelfde draadloze netwerk als de standaard 
intelligente armaturen. Met een infraroodprogrammeertoestel kunnen 
tests worden gestart en kan statusinformatie over het noodbedrijf 
worden opgevraagd.

Het systeem wordt gemonitord door een centrale draadloze gateway 
die de systeemstatus en de energieprestatie uploadt naar een website 
waar de gebruikers de informatie grafisch kunnen bekijken.

Draadloze connectiviteit
Armaturen zijn geschikt om draadloos te worden verbonden. De 
werkfrequentie bedraagt 868/922 MHz met een lage overdrachtsduur 
- minder dan 1%. Het systeem werkt volgens het principe van het mesh 
netwerk. In een dergelijk netwerk kunnen linkadressen worden toege-
voegd in het gehele gebouw voor aanwezigheidsdetectie in de gangen. 
Het adresseren van de links gebeurt onafhankelijk van het adresseren 
van de groepen. Programmeerbare instellingen kunnen vanaf de 
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