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Användarhandbok för Sensor App 
* Hytronik reserverar sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. 

 

Denna användarhandbok beskriver det konfigurationsverktyg från Hytronik som kallas Sensor App och som kan laddas 
ned från App Store för iOS-enheter. Kontrollera att din enhet är kompatibel innan du laddar ned appen: 

 

 
Operativsystem iOS 9.0 eller senare Operativsystem Android 5.0 

eller senare 

 
Flera Hytronik-appar kan visas vid en sökning. Kontrollera därför att den senaste och korrekta versionen laddas 
ned och installeras med följande ikon: 

 

 
Appen är gratis att ladda ned och installera. 

Du bör läsa igenom och förstå denna användarhandbok innan du försöker konfigurera Hytronik trådlösa system för 
belysningsstyrning. 

 

Belysningsstyrning med 



 

Innan du börjar ... 
Kontrollera följande innan du försöker skapa ett trådlöst nätverk: 

Noderna har installerats av en behörig elektriker och är påslagna.  

De anslutna lamporna fungerar på plats innan de läggs till i nätverket. 

Det är enkelt att lägga till och ta bort noder i ett befintligt Bluetooth-nätverk med denna app och du behöver inte 
försöka konfigurera hela installationen på en gång. 

Installera och öppna appen 
Om detta är första gången du använt Hytronik trådlösa reglage måste du skapa ett Super user- eller Installer-konto. 
Kontotypen kan ändras senare efter behov. Nedan ges en kort beskrivning av kontotyperna och vägledning för att välja 
rätt kontotyp. 

Super user-konto 
Ett konto krävs för att lagra nätverksinformationen på den lokala enheten där appen är installerad och i en molntjänst 
för säkerhetskopiering. Molntjänsten används även för att dela dina belysningsinställningar ”live” med andra användare 
eller installatörer. En internetanslutning krävs för att genomföra denna process. 

 

Om du väljer ett ”Super user”-konto kommer du som standard att vara ”ägare” till alla nya nätverk du skapar. Detta 
konto är det kraftfullaste kontot och är avsett för fastighetsägaren. ”Super user”-kontot kan hantera behörighet för 
andra ”Regular”-konton och kan överföra ägarskap och bjuda in andra installatörskonton. 

 

Det finns även en annan typ av ”Regular”-konto som skapas automatiskt när en nätverksägare delar sitt nätverk till en 
annan smart enhet. Mer information finns i avsnitt 3 i denna användarhandbok. 

Installer-konto 
Denna kontotyp är avsedd för elektriker och installationstekniker. Detta konto ger fullständig behörighet till appens 
funktioner för att konfigurera nätverket och belysningsreglagen för kundernas räkning. När arbetet är slutfört kan 
nätverksinformationen överföras till ett super user-konto på kundens smarta enhet. 

 



 

Vilken kontotyp ska jag använda? 

Vad gäller för dig: 
 

1) Du äger eller bor i byggnaden. Din smarta enhet kommer att användas för att styra belysningen och du kommer att 
konfigurera och driftsätta belysningen själv. 

 

2) Du äger eller bor i byggnaden. Din smarta enhet kommer att användas för att styra belysningen och du 
kommer att använda en installatör för att konfigurera belysningen. 

3) Du bor i byggnaden och vill ha enkel styrning av belysningen med din smarta enhet. 
 

4) Du är en installatör och kommer att installera belysningen och sedan överföra nätverket till ägaren/den boendes 
smarta enhet. 

Om 1) gäller för dig ska du välja kontotypen ”Super user”. 

Om 2) gäller för dig ska du välja kontotypen ”Super user” och bjuda in en installatör enligt avsnitt 3 i denna 
användarhandbok. Du bör inte söka efter eller lägga till några enheter eftersom det kan fördröja installatörens arbete om 
felaktiga inställningar måste tas bort eller enheter behöver återställas. 

 

Om 3) gäller för dig ska du välja kontotypen ”Super user” för registrering. Du kan sedan erhålla en delningsnyckel eller 
QR-kod från nätverkets super user enligt avsnitt 3 i denna användarhandbok. Du kommer automatiskt att tilldelas ett 
”Regular”-konto för deras nätverk. 

 

Om 4) gäller för dig ska du välja kontotypen ”Installer”. Din kund ska skapa ett ”Super user”-konto för att ta emot 
överföringen av nätverket som den nya nätverksägaren enligt avsnitt 3 i denna användarhandbok. 

 

En jämförelse av funktioner och behörigheter ges på följande sida ... 
 



Jämförelse av kontotyper 
 
 
 

Symboler: 

= Konto har alltid behörighet. 

- = Ägaren hanterar behörighet. 

x = Funktionen är inaktiverad i kontotypen. 

 

Som standard kan alla konton (inklusive 
vanliga användare) styra lampor från appen 
om de redan är konfigurerade i nätverket: 

 

Tända/släcka 
Dimning 
Färgtemperatur  
Aktivera scener 

 
 

Funktion Kontotyp 

Kontohantering Regular Installer Super 
user 

Ta emot eller överföra ägarskap x x  

Bjuda in installatör/ägare x   

Skapa vanliga användare x x  

Hantera användarbehörighet x x  

    Konfiguration av  
nätverk/maskinvara 

   

Söka/lägga till/ta bort enheter -   

Nätverkshantering -   

Hantera rum -   
Konfigurera omkopplingsportar/-
paneler -   

Konfigurera enhetsinställningar -   

   Konfiguration av programvara    

Ställa in semesterläge -   

Schemaläggning/Bio-larm -   

Skapa scener -   

Inställning av dygnsrytm -   

 



 

När du loggat in på kontot får du en uppmaning om att aktivera enhetens Bluetooth-anslutning om den inte redan är 
aktiverad. Om du ansluter till ett befintligt nätverk kommer appen automatiskt att försöka ansluta till det senaste. Om du 
installerat appen för att styra ett befintligt belysningssystem kan du gå direkt till avsnitt 3.3: Nätverkshantering för att 
lära dig lägga till din enhet till nätverket med en QR-kod eller en nyckel för nätverksdelning. 

 

Om du skapar ett nytt nätverk innehåller följande avsnitt i användarhandboken information om hur du konfigurerar och 
underhåller Hytronik Bluetooth trådlös belysningsstyrning. 

 

Avsnitt 1: Driftsätta enheterna (skapa mesh-nätverket). Se bilaga A och B för en lista med enheter som stöds samt 
systemkapacitet. 

1) Sök efter Hytronik Bluetooth-kompatibla enheter. 
2) Ge enheten ett namn och lägg till den i det trådlösa nätverket. 
3) Placera enheten i ett logiskt ”rum”. 
4) Ställ in enhetens funktionssätt (belastningstyp). 

Avsnitt 2: Funktioner och funktionsinställningar. Se bilaga C för enhetens minneskapacitet. 

1) Slutför maskinvarukonfiguration för enhetsinställningar och omkopplingsingångar. 
2) Sensorlänkning – koppla samman sensorer i olika rum. 
3) Dagsljusanpassning. 
4) Skapa scener. 
5) Inställning av timer för automatiserad på/av samt astro-timer. 
6) Dygnsrytminställningar. 

Efter denna konfiguration kan belysningen användas med väggknapparna eller med appens användargränssnitt. 

Avsnitt 3: Nätverksunderhåll och kontoadministration 

1) Hantera användare 
2) Nätverksinställningar 
3) Nätverkshantering 
4) Kontoinställningar 

 



 

Grundprinciper för skapandet av Hytronik Bluetooth-kompatibla mesh-nätverk. 
 

Räckvidd för smartphone till enhet 
 

 

 

 
 

Enhet 1 Enhet 2 

 
 

Obs! 
 

Den räckvidd inom vilken en smartphone kan 
kommunicera med omkopplingspunkterna varierar 
mellan olika modeller och beror på dess Bluetooth-
prestanda. 

 
 
 

 
Enhet 1 Enhet 2 Enhet 3 

 

Enheternas placering påverkar också 
kommunikationsavståndet och kan vara olika för varje 
omkopplingsposition. 

 

Andra omgivningsförhållanden (som ovan) 
påverkar också det maximala kommunikations-
avståndet mellan smartphone och 
belysningsenhet. 

 

Se maskinvarans datablad för mer information. 
 

  

Enheter inom den smarta enhetens räckvidd 
listas i enhetssökningen. När enheterna lagts 
till och fått namn kommer de att anslutas till och 
bli en del av mesh-nätverket. 

 
 

 
 

Enhet 1, 2 och 3 ingår nu i 
mesh-nätverket och visas 
inte vid en sökning efter 
nya enheter. 

Mesh-nätverket har skapats och alla 
enheter i nätverket visas på enhetens 
skärm så länge som någon nod är 
inom den smarta enhetens räckvidd. 



 

Navigering på startskärmen 
Nätverksinställningar 
beskrivs i avsnitt 3 

 

Tryck på en rumsbild för att komma 
åt de olika belysningsinställningarna 
för rummet (eller grupper om flera 
lampor är anslutna till en enhet). 

 
 
 
 

Rumsöversikt och 
global styrning i realtid 

 
Konfigurationsmeny 

för enhet och 
funktioner 

Navigationsrad 

 
Alla scener som skapats 
för rummet kan väljas här. 

Startskärmen 
(denna skärm) 

Meny för 
enhets-
hantering 

Scen-
meny 

Konto-
hantering 



 
 

 
Hittade enheter visas ordnade efter 
signalstyrka. Det unika enhetsnumret 
visas också. 

 

Avsnitt 1: Driftsätta nätverket 
Söka efter Bluetooth-kompatibla enheter 

 

Välj --------> 

eller --------> 

Enhetssökningen startar direkt. Sökningen kan ta upp till 1 minut. Enheterna listas 
efter signalstyrka, det betyder dock inte att enheten med bäst signal är närmast 
dig. När enheten markerats kan du identifiera den anslutna belysningen enligt 
nedan. 

 
Identifiera och namnge enheten 

 

 
 

Hittade enheter visas ordnade efter signalstyrka. 
Det unika enhetsnumret visas också. 

 
Tryck på en enhet för att lägga till den till 
nätverket. 

 

 

*Tips: Om flera lampor är anslutna till enheten kan 
det vara bra att använda ett beskrivande namn 
för gruppens funktion, som i detta exempel 
(”Office virtual corridor”). 

Identifiera enheten för att bekräfta dess 
placering, de anslutna lamporna 
kommer att blinka. 

 

Ge enheten* ett namn och tryck på 
Next step (Nästa) för att fortsätta. 

 

 

 
Du bör INTE använda 
knappen ”<” (tillbaka) i det 
här läget* 

 

*Även om den identifierade 
enheten inte är den du 
förväntade dig bör du genomföra 
följande tvåstegsprocess och 
sedan utföra ändringar. 

 

Om du trycker på tillbaka-
knappen lämnas enheten i ett 
läge som kräver fabriksåterställ-
ning enligt avsnitt 3.4 i denna 
användarhandbok (kräver att 
strömförsörjningen till enheten 
bryts och återställs). 



Välj den rumsbild 
som bäst passar installationen 

 

 

Lägg till enheten i ett ”logiskt” rum. 

När enheten fått ett namn uppmanas du att lägga till den till ett ”rum”. Ange ett namn för rummet och 
välj den bild som bäst passar rummets beskrivning. 

 
Rummet kommer automatiskt att få ett namn baserat på 
rumstypen. Tryck här för att byta namnet (om du vill göra det). 

 

  
Tryck på Next 
(Nästa) för att 
bekräfta valet av 
rum. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Om inga rum har skapats 
än trycker du här 

Välj det rum dit du vill lägga 
till enheten från de som listas 
här. 

Tryck här om du vill lägga till 
ytterligare ett rum 

 



 

Ställ in belastningstypen för den anslutna lampan/drivenheten. 
De alternativ som visas beror på den detekterade enhetstypen: 

 

DALI-
versioner 

Bakkantversion (HBTD8200T) 

 
 
 
 

Välj för på/av och dimning. 

 
Välj för på/av, dimning och justering av 
färgtemperatur. Kräver anslutning av DALI DT8-
kompatibla drivenheter till DALI-kontakterna. 

 
Välj för att alltid använda lampan i läget på/av. Läget ”på” 
förutsätter alltid 100 % ljusstyrka. 

Kan inte väljas, 
reserverad för 
framkantsversion. 

 
 
 
 
 

Detta alternativ ska väljas för lampor som kan 
dimmas med bakkantssystem. Om en 
inkompatibel enhet ansluts kan det leda till 
ostabil funktion eller skador på lampan. 
Är du osäker kontaktar du leverantören. 

 

 



 

 
1–10 V-versioner och 0–10 V-versioner 

 
 

Dimning sker med det analoga +/- dimmergränssnittet. Strömförsörjningen till lampan styrs av reläet i 
enheten för på/av. 

 
Fullständig styrning av LED-drivenheten sker med +/- dimmergränssnittet. Strömförsörjningen till 
lampan utgörs av en permanent anslutning och på/av hanteras av dimmergränssnittet. 

 
Välj detta alternativ om lampan inte är dimbar och bara behöver styras för på/av via relät. I detta läge kommer 
”på” alltid att förutsätta 100 % ljusstyrka (även om lamptypen är dimbar). 

 

 
Dimmermodeller och färgtemperaturversioner 

 
Det slutliga inställningssteget för alla dimmertyper är att ställa in lägsta dimmernivå i %. Detta alternativ 
tillhandahålls för kompatibilitet med LED-drivenheter/lampor med fasdimning, där lampan flimrar om den 
dimmas för mycket. Om den lägsta dimmernivån ställs in över den punkt där lampan börjar flimra kan 
detta förhindras. Det kan även användas för platser som exempelvis trappor, där en lägsta ljusnivå krävs 
av säkerhetsskäl. 

 

Om du är osäker är en lägsta dimmernivå på runt 10 % oftast lämplig och kan justeras senare vid behov. 
 

Om färgtemperaturjustering valts kan du ange lägsta och högsta CCT för att säkerställa rätt funktion från 
”varmast till kallast”. Denna information får du från lampan eller lamptillverkarens datablad. Om du är osäker 
behåller du standardinställningen för att tillåta maximal justering. 

Upprepa steg 1–4 för varje installerad enhet för att slutföra nätverkskonfigurationen. 
 



 

 

Avsnitt 2: Egenskaper och funktioner 
Konfiguration av maskinvara: Enhetskonfiguration 

En lista med alla nätverksanslutna enheter visas. 

Välj ----------> 

 

De alternativ som visas beror på den 
detekterade enhetstypen. 
(DALI-version med CCT och sensor visas): 
Denna användarhandbok beskriver inte 
alla tillgängliga alternativ och enheter. 

 

Inställningarna görs i två delar: 

1) Grundinställningar 
 

och om enheten inkluderar en 
närvarosensor och fotocell 

2) Sensorinställningar 
 

Se enhetens datablad för en 
fullständig beskrivning av 
tillgängliga alternativ. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Välj en enhet för att öppna 
 



 

Översikt av grundinställningar 

Exakt information varierar efter enhet, se enhetens datablad för relevant information. 

 
 

 
Välj det rum enheten hör till. 
Enhetsnamnet och modellnumret visas. Tryck här för att visa versionsnumret för maskinvaran. Om den smarta 
enheten inte är inom nätverkets räckvidd kommer bara dess namn att visas. 

 

En på/av-knapp samt ett skjutreglage för dimmer/CCT visas och kan användas för att identifiera och direkt prova 
inställningsändringar. 

 
Belastningstyp kan användas för att ändra funktionen för de anslutna lamporna. En lampa kanske byts mot en 
ny lampa som har stöd för justering av färgtemperatur och kräver att CCT-justering aktiveras i appen. 

Ställ in detta för att begränsa den maximala ljusstyrkan för lampan/lamporna. Detta är användbart om de 
anslutna lamporna är för starka för ett rum eller för att spara energi om tillräcklig ljusnivå uppnås utan maximal 
ljusstyrka. 
Ställ in denna nivå för att ställa in den lägsta ljusstyrkan för en lampa. 

Ställ in den högsta och lägsta färgtemperatur som stöds av lampan eller begränsningar för komfortabelt ljus. 
Vid användning av justerbara vita lampor ger inställning av högsta och lägsta CCT-värde enligt tillverkarens 
specifikationer bättre styrning av färgtemperaturen med HBTD8200D-enheten. 

Lampan kan ställas in att öka eller dämpa ljusstyrkan från tändning eller släckning under en viss tidsperiod. 
*Vid användning av soft-start kan det verka som om lampan når full ljusstyrka snabbare än den inställda tiden. Hytronik 
HBTD8200x-serien använder en linjär dimningsprofil, det kan dock hända att lampans ljusstyrka inte alltid är linjär med ingående 
ström. 

 



Kopiera inställningar till andra enheter. 
Enhetsinställningar kan kopieras till andra kompatibla enheter. 

1) Slutför konfigurationen av den första enheten 
med önskade inställningar. Tryck på tillbaka-
knappen för att återgå till skärmen för 
enhetsinställningar. 

 

 
2) Tryck på knappen kopiera inställningar 

längst upp till höger i skärmen 
enhetsinställningar. 

 
3) Välj de inställningar du vill kopiera till 

andra enheter. 
 

  
 

4) Välj de enheter inställningarna ska 
kopieras till. Välj nästa steg för att 
slutföra uppladdningen. 

 

 

  

 
 
 
Inställningarna 
visas för 
bekräftelse innan 
nästa steg. 



 

Konfiguration av maskinvaran: Inställning av 
tryckströmbrytare 

Välj ----------> Konfigurera ingångar 

Om en enhet har stöd för fasta strömbrytaringångar kan strömbrytaren konfigureras med ett antal alternativ. 
Auto – om du redan kopplat strömbrytaranslutningen till tryckknappsingången behöver du bara trycka på 
den strömbrytaren för att gå direkt till skärmen med ingångskonfiguration. 

 

 Ingång 

 

Välj den ingångsport 
som ska konfigureras 

Välj enheten (eller välj auto 
om du inte är säker och gå 
tillbaka till föregående skärm) 

Välja ingång manuellt 



 

 
Binding Sync möjliggör trådlös synkronisering av 
strömbrytaren för att styra andra enheter på mesh-
nätverket. 

 

-------------------------------------------------------> 

 
---------------> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Efter konfiguration av flera lampor 
för en strömbrytare kan det hända 
att lamporna inte verkar vara 
synkroniserade. 

 

De synkroniseras enkelt genom 
att trycka på/av. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Den enhet som strömbrytaren är 
ansluten till är markerad med blå 
text och är redan vald, du 
behöver bara markera cirkeln på 
alla enheter som du vill 
synkronisera med denna enhet. 

Observera att det är möjligt att 
avmarkera den enhet ström-
brytaren är ansluten till, ström-
brytaråtgärden kommer ändå att 
överföras till 

 

 
 
 
 

 
 

Switch dim – normal 
strömbrytare/dimmer-
funktion. 

 

Switch CCT (CCT för 
strömbrytare) – som ovan 
men ”tryck och håll” justerar 
färgtemperaturen. 

 

Sensor – ingången är 
kopplad till en N/O-kontakt 
på en närvarosensor. 



 
Välj den scen som ska 
användas från alla 
skapade scener. 

 

Om du vill skapa en ny 
scen trycker du på ” ” för 
att öppna menyn för att 
skapa scener 

 

-------------------------------------------------------> 

 
 
 
 
 
 
 

 
Dubbelt kort tryck har samma alternativ för 
strömbrytaråtgärder som enkelt kort tryck men har 
ytterligare alternativ för modellen HBTD8200D DALI 
med justering av färgtemperatur. 

 

Dubbelt tryck kan användas för att aktivera eller 
inaktivera funktionen för dygnsrytm. 

 

Om detta alternativ väljs växlar dubbelt kort tryck 
mellan läget för automatisk dygnsrytm och 
manuell inställning. 

 

 
 
 
 

På/av (standard) 

eller 

Välj en scen 

 
Ställ in tiden för dimningscykeln 
eller färgtemperaturcykeln (max 
till min) 

 

Ställ in vad strömbrytaren 
ska göra vid ett enskilt 
kort tryck eller ett dubbelt 
kort tryck. 



 
 
 

 
När sensorindata väljs visas 
ytterligare en konfigurationsmeny. 
Även om sensorn är av enklare 
på/av-typ kan trappkopplings-
funktioner användas för dimbara 
lampor. 

 
 

 
-------------------------------------------------------> 

 
 

 
Tid innan lampor når full ljusstyrka efter 
att närvarosensorn aktiverats. 

Maximal ljusstyrka. Överväg att se till att 
detta överensstämmer med maximal 
dimningsnivå i enhetens konfigurations-
sida för att göra installationen 
konsekvent. 
Dämpningstid efter ”av” innan lamporna 
släcks efter att tiden för standby gått ut. 

När sensorns tidsinställning löpt ut 
dimmas lamporna till denna nivå. 

 
 

Den tid under vilken lamporna kommer 
att ha dimningsnivån för standby efter 
att sensorns tidsgräns löpt ut. 

Obs! 0 s = på/av-funktion,  = ”alltid på”, antingen 100 % vid 
närvaro eller dimningsnivån för standby utan närvaro. 

 



 

Konfiguration av maskinvara: Scenpanel 
När du gör inställningar blir bilden av panelen 
aktiv för att du ska kunna testa knapparna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Scentilldelning. Tryck på knapp 1–4 från 

bilden eller listan för att öppna scenmenyn. 

Välj ----------> 
 

 
Enhetsinställningar – se nästa 
sida. 

 
 
 
 
 
 

 
Styrningstilldelning. 
Tryck någonstans i det 
grönmarkerade området på 
bilden eller på ”manuell 
styrning” i listan för att gå till 
denna inställningsskärm. 

 
 
 
 
 
 

 
Välj önskad scen med knapp 
1–4. 

 

En ny scen kan skapas med 
knappen ”+” 

 

Control custom group (Styra 
anpassad grupp) 

 

Välj detta alternativ när du vill 
att panelen ska styra valda 
enheter i två eller fler rum. 

 
 
 
 
 

Control a room (Styra ett rum) 
 

Välj detta alternativ när du vill 
att panelen ska styra alla 
enheter i ett rum. 

 
 
 
 
 

Control a device (Styra en 
enhet) 

 

Välj detta alternativ när du vill 
att panelen ska styra en 
enhet. 

 

 
Om en enhet har flera 
utgående kanaler väljer du 
kanalen som ska styras. 

 

Panelen styr alla enheter i nätverket. 
 



 

Enhetsinställningar 
 

 
Aktiverar/inaktiverar strömbrytarpanelens ljud 

Ange funktionen för standby-knappen: 
ON-OFF (På/av) – Växla lampor på/av 
Only OFF (Endast av) – Standby-knappen stänger av lamporna. Tänds av timer eller 
sensor. Only On (Endast på) – Standby-knappen tänder lamporna. Släcks av timer 
eller sensor. 

OFF type (Av-typ): 
Normal OFF (Normal av) – Släcker lamporna, de kan tändas 
av timer eller sensor. 
Always OFF (Alltid av) – Släcker lamporna, sensorer och timrar ignoreras. Om 

standby-knappen trycks igen återgår systemet till sensor- och timer-
styrning. 

Dim step (Dimningssteg): 
Välj ljusförändring i % varje gång knapparna UP/DOWN (Upp/ned) trycks. 

CCT step (CCT-steg): 
Ställ i Kelvin in färgtemperaturförändringen varje gång knapparna 
COOL/WARM (Kallt/varmt) trycks. 

Aktiverar/inaktiverar strömbrytarpanelens bakbelysning 
 

Styr ljusstyrkan för strömbrytarpanelens bakbelysning 

 
 

 
 
 

I fotocellsläge ställer du in den nivå på 
dagsljus som inaktiverar/aktiverar 
strömbrytarpanelens bakbelysning. 
Välj disable (inaktivera) för att den alltid ska 
vara på. 

Strömbrytarpanelens 
bakljus kan 
programmeras så att 
det automatiskt 
aktiveras av den 
inbyggda fotocellen 
eller med en klocka. 

 
 
 

 
I timer-läget ställer du in de tider då 
strömbrytarpanelens bakbelysning ska 
aktiveras/inaktiveras. 

 



 

Sensor-link – Välj ----------> 

När 2 eller fler närvarosensorer placeras i samma rum grupperas de automatiskt för tvåvägskommunikation. Om 
det är nödvändigt att koppla en närvarosensor till en annan sensor i ett annat rum måste funktionen Sensor link 
(Sensor-länk) användas. 

 
 
 
 
 
 

 
En andra lista med alla 
sensorer som kan länkas 
visas. Välj den sensor från 
det andra rummet du vill 
länka till. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

En lista med alla enheter 
som innehåller sensorer som 
kan länkas visas. Välj en 
sensor du vill länka. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
samma rum kan 

inte väljas eftersom de 
redan är länkade. 

 



 

Daylight Harvest (Dagsljusanpassning) - Välj ----------> 
 

Denna funktion är utformad för enheter med tekniken Hytronik Photocell AdvanceTM. Det förutsätts att fotocellen 
kommer att användas bakom lamphöljet och det går därför inte att ställa in ett konventionellt målvärde för 
dagsljusanpassning i lux. Denna funktion ställer in känsligheten för Photocell AdvanceTM så att den kan 
samverka med dagsljus på ett balanserat sätt. När dimningsbalansen ställts in i programmet går det manuellt att 
ställa in ett målvärde för lux med en kalibrerad luxmätare och justera den maximala dimningsnivån på 
inställningsskärmen för enheten tills önskad luxnivå erhålls. 

 
 
 
 

Snabbinställning 
 

Välj den ungefärliga placeringen av lampan i relation till dagsljuskällan. 
 

 
Avancerad inställning 

Finjustering kan göras genom att dra glödlamporna över diagrammet. 
Dimningseffekten kan justeras i steg om 5 % medan naturligt dagsljus fungerar 
exponentiellt från 30 lux till 600 lux. 

Återgå till en standardinställning genom att klicka på ett av värdena från 
snabbinställningen. 

 

 



 

Skapa scener 

Scener används för att skapa olika belysningsförhållanden beroende på situation, t.ex. ”läsning”, ”middag”, 
”avslappning” etc. När en scen skapas kan den aktiveras med appen, väggbrytaren (som beskrivet i föregående 
avsnitt) eller från en funktion, t.ex. timer/schema. Maximalt 32 scener/timer-funktioner kan sparas i varje enhet. 

----------> 

eller ----------> 

----------> Skapa scen 

 
1) Ange ett namn för scenen. 

Välj de enheter du vill 
använda för scenen. 

2) Välj den bild som 
passar bäst för 
scentypen. 

3) Välj de enheter som ska vara på/av för 
scenen. I läge ”på” kan du välja 
dimningsnivå och CCT för varje enhet. 

 
 
 
 
 

---------------> Lamporna är ”live” 
under inställnings-
processen så att du 
kan se resultatet 
direkt. 

 

Tryck på Save 
(Spara) för att 
ladda upp scenen 
när du är klar. 

 

 



Aktivera en scen 

 
 

En scen kan när som helst aktiveras med 
menyn scenes (scener) eller med 
rumsskärmen i appen. De kan även aktiveras 
med en väggbrytare, timerfunktion eller 
sensor. 

 
 
 

Skärmen Scenes (Scener) 
(Visar alla scener) 

Rumsskärmen (visar bara 
relevanta scener) 

Redigera scen 

Redigera en scen från navigationsraden: 

 
Redigera en scen från inställningsmenyn: 

 

2 alternativ är tillgängliga från popup-menyn: 
 

Redigera scen – Inställningsskärmen med alla 
relevanta justerbara parametrar visas. 
Tryck på Save (Spara) för att uppdatera 
enheterna med de nya inställningarna. 

 

Ta bort – Välj detta alternativ för att ta bort 
scenen från minnet. Scenen tas bort 
permanent från minnet. 

 

Obs! Om en timerfunktion använde scenen tas även timerfunktionen bort. 
 

 
 
 
 
 

 
Tryck och håll på 
den scen du vill 
redigera. 

 
 
 
 

 

. 



 
Schemaläggning 

Schemaläggningsfunktionen används för att automatisera tändning/släckning under dagen. Enhetsklockan 
synkroniseras med klockan på den smarta enheten för denna funktion. En timer kan konfigureras för att styra enskilda 
enheter eller aktivera en scen. För ytterligare flexibilitet kan en sensor inkluderas i tidsfönstret för timern och temporärt 
åsidosätta timern medan det finns personer i utrymmet. Maximalt 32 scener/timer-funktioner kan sparas i varje enhet. 

 

En innovativ andra ”astro-timer”-funktion är tillgänglig och ändrar dynamiskt de tider då lampor är tända utifrån 
information om soluppgång och solnedgång. 

 

Konfigurera en ny timer-funktion. 

Välj ----------> 
 

-------------------------------------------------------> 
Tryck på ikonen ” ” längst upp till höger i 
skärmen för att öppna synkroniserings-
inställningarna. 

 

Säkerställ att tids- och datuminställning-
arna på din smarta enhet är 
synkroniserade med nätverksenhetens 
klocka. 

 

Den smarta enheten kommer att visa tider 
för soluppgång och solnedgång, anpassade 
efter din tidzon och region, för att underlätta 
inställningarna. 

 
 
 
 
 

Kalender- och 
tidsfunktioner visas 
med systemspråket 
för den smarta 
enheten. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bluetooth-enhetens interna 
klocka synkroniseras med 
klockan på den smarta 
enheten när du trycker på 
fliken ”Resync clock” 
(Synkronisera klocka). 

 



 

 
En timer tänder lamporna under bestämda tider enligt inställningarna. 
En astro-timer håller reda på soluppgång och solnedgång och ändrar dynamiskt den tid då lamporna är tända. 

 

Var uppmärksam på överlappande timerfunktioner för samma scener/enheter när flera timrar används, starttiden för 
en timer ignoreras om en tidigare timerfunktion ännu inte avslutat sin cykel. 

Exempel: 
 

Du vill konfigurera en timer för en säkerhetsscen mellan 19:00 på kvällen och 07:00 på morgonen. Du vill även ställa in 
en andra timer som styr samma lampor under dagen, mellan 07:00 och 19:00. 

Korrekt inställning:  ”Säkerhetstimer natt” Tänd – 19:01, släck 06:59 
”Lampor dagtid” Tänd – 07:00, släck 19:00 

 

Välj den typ av timer 
du vill lägga till. Du 
kan lägga till flera 
timerfunktioner, men 
bara en astro-timer. 

Den relevanta 
inställningsskärmen 
visas. 
Konfigurationen av 
båda typerna av timer 
beskrivs i följande 
avsnitt. 



 
 
 
 

Ange ett namn för denna timer. 

 
 

”Turns on” (Tänd) är ett obligatoriskt fält 

”Turns off” (Släck) är valfritt 

 
För komfort eller av säkerhetsskäl kan det vara 

önskvärt att inte stänga av belysningen direkt när 
timern går ut, dämpningstiden kan ställas in från 0–

254 sekunder. 
 

Om detta aktiveras kan närvarosensorer 
vara aktiva under timertiden. 

När sensorns tidsgränser löpt ut återställs 
timerinställningarna. 

 
 
 
 

De skapade 
timerfunktionerna visas i 
huvudskärmen ”Scheduling” 
(Schemaläggning) och kan 
aktiveras, redigeras eller tas 
bort genom att trycka på 
önskad timer. 

 
 
 
 
 

 
Tryck OK för att spara och 
överföra inställningarna till 
enheterna. 

 
 

Om timerfunktionen 
behöver användas 
dagligen eller 
veckovis går det att 
med upprepnings-
funktionen välja de 
veckodagar då 
timern ska 
aktiveras. Om inga 
dagar väljs 
aktiveras 
timerfunktionen 
bara en gång vid 
tiden för ”Turns on” 
(Tänds). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tryck på OK för att 
bekräfta inställningarna 
och återgå till 
konfigurationsskärmen för 
timern 

 

 
 
 

 
Välj de enskilda 
enheter du vill tända 
eller den scen du vill 
aktivera när timern 
startar. 



 

 
Ange ett namn för denna timer Välj de enskilda enheter du vill tända med astro-timern 

(det går inte att välja scener). 

 
 

Astro-klockan fungerar i förhållande 
till tiden för soluppgång och 
solnedgång. 

Två tidsperioder kan ställas in enligt diagrammet nedan: 
 

Tiden för ”Turns on” (Tänd) Tiden för ”Turns off” (Släck) 

 
 

”Break start time” (Starttid avbrott) ”Break end time” (Sluttid avbrott) 

 

 
Upprepa den 
schemalagda funktionen 
enligt föregående sida. 

Obs! När astro-timern är aktiv är alla sensorer inaktiverade. 
Lampor kan styras manuellt från väggbrytaren eller 
appen. 

 

Dämpningstiden är inställningsbar och 
tillåter gradvis ökning av ljusstyrkan 
eller avstängning. 

 
Tryck OK för att spara och 
överföra inställningarna till 
enheterna. 

 
 
 

Den skapade astro-timern 
visas i huvudskärmen 
”Scheduling” (Schema-
läggning) och kan aktiveras, 
redigeras eller tas bort 
genom att trycka på önskad 
timer. 

 



 

Dygnsrytm – Välj ----------> 

Denna funktion används för att automatisera en gradvis förändring av ljusstyrka och färgtemperatur under dagens 
gång. 

HBTD8200D/F.  

Återställ till standardkurvan. 

Enhetens dygnsrytmfunktion fungerar som en enkel 24-timmars timer och följer 
CCT-profilen och de dimningsnivåer som definierats i profilen. 
Dubbeltryck på kurvskärmen för att öppna den i fullskärmsläge för enklare 
inställning. 

 

 
 
 
 
 

Enheter som har stöd för 
dygnsrytmfunktionerna 
listas* 

Ändra hela kurvorna i steg om 1 % för ljusstyrka eller 20 K för CCT 
Aktivera/inaktivera läget för dygnsrytm. 
Andra timerfunktioner ignoreras medan läget för dygnsrytm är aktiverat. 
Om en sensor är ansluten till terminalingång S1 eller S2 kan den aktiveras 
eller inaktiveras i läget för dygnsrytm. 
Profilen kan ställas in så den upprepas dagligen. 

 

 
 
 

 
*Du bör först läsa 

enheternas datablad för 
att förstå effekterna på 
systemet vid aktivering 
av läget för dygnsrytm. 

HBHC25.  
Återställ till vald kurva för kontor/hälsovård. 

Två standardprofiler tillhandahålls med HBHC25. Se databladet. 
Enhetens dygnsrytmfunktion fungerar som en enkel 24-timmars timer och följer 
CCT-profilen och de dimningsnivåer som definierats i profilen. HBHC25 kommer 
där så är möjligt att använda dagsljus för att nå det målvärde för lux som angetts i 
profilen. 
Dubbeltryck på kurvskärmen för att öppna den i fullskärmsläge för enklare 
inställning. 

 
Ändra hela kurvorna i steg om 1 % för ljusstyrka eller 20 K för CCT Visar 
aktuell vald profil. Tryck för att välja läget kontor eller hälsovård. 

 



 

De två standardprofilena kan anpassas eller ses som två profilminnen. 

Var uppmärksam på en grundläggande skillnad 
mellan de två profilerna vid manuell lokal 
justering för att åsidosätta profilen med en 
tryckknapp eller en panel: 

 

1) I läget Office (Kontor) rensas de manuella 
inställningarna när sensorns tidsgräns går 
ut. De automatiska profilinställningarna 
återställs och återtas. 

 

2) I läget Health (Hälsa) rensas de manuella 
inställningarna 00:00. De automatiska 
profilinställningarna återställs och 
återtas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Välj ljusstyrka för att redigera målvärdet för lux – varje röd punkt kan dras upp eller ned. 

Välj färgtemperatur för att redigera CCT-inställningen – varje röd punkt kan dras upp eller ned. 

Den ljusblå linjen visar standardprofilen som referens. 

 



Avsnitt 3: Nätverks- och kontohantering 
1 Hantera användare 

Välj ---------> för att visa alternativen för kontohantering. 
 

Du måste ha behörigheten Super user eller Installer för att kunna använda andra alternativ i denna meny. 
Vanliga användare läggs till med en QR-kod eller en nätverksdelningsnyckel som skapas i området för 
användarhantering. En beskrivning av hur användare tas bort finns i nästa avsnitt (3.2) i denna användarhandbok: 
Nätverksinställningar. 

Olika alternativ är tillgängliga beroende på om du har behörigheten Super user 
eller Installer: Alternativ för Super user-konton: 

 
 
 
 
 
 

Skapande av nätverksdelningskod och QR-kod. 

Hur dessa koder erhålls beskrivs i avsnitt 
3.3 i denna användarhandbok. 

Överför  
ägarskap 

 
 

 

När ägarskap överförs: 
1) Nätverket tas bort från föregående ägares konto. 
2) Alla tidigare installatörs- och användarkonton tas bort. 
3) Alla enhetsinställningar och scener finns kvar. 

 

 
 
 
 
Om ett konto ska 
överföras till en ny 
Super user  
bekräftelse med 
lösenord. 

Lägg till installatör 

Lägg till vanlig användare 



 

Hantera behörighet (endast från Super user-konton): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Som standard kan 
en vanlig 
användare bara 
hantera belysning 
och scener från 
appen. 

 

Välj ytterligare 
behörighet efter 
behov och tryck på 
Save (Spara) för 
att uppdatera. 

 

Som standard har ett 
installatörskonto åtkomst till alla 
delar av  

Ägaren kan när som helst ändra 
kontotypen till vanlig användare 
eller installatör. 



 

Alternativ för Installer-konto: 
 

Från sidan för användarhantering kan installatören lägga till andra installatörer som arbetar med 
installationsprojektet på samma nätverk. Installatörer läggs till på samma sätt som ägare. 

 

Om nätverket skapats med ett Installer-konto och det ännu inte finns något Super user-konto för nätverket kommer 
fliken ”Transfer network” (Överför nätverk) att vara tillgänglig. Den nya ägaren måste ha laddat ned Hytronik-appen 
på sin smarta enhet och vara inloggad på sitt unika Hytronik Super user-konto. Nätverket överförs till det nya Super 
user-kontot via QR-koden eller nätverksdelningsnyckeln. 
Skärmbild från användarhantering (Installer-konto): 

 

   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

. Det finns ännu ingen 
ägare, så överförings-
knappen är aktiv. 

 
 
 
 
 
 
 
Skapande av nätverks-
delningskod och QR-kod. 
Hur dessa koder erhålls 
beskrivs i avsnitt 3.3 i denna 
användarhandbok. Denna 
process är identisk med ”Add 
user” (Lägg till användare) 
från alternativen för ägar-
användare. 

 
 
 
 
 

Om ett konto ska 
överföras till en ny 
ägare  bekräftelse 
med lösenord. 



 

Mina nätverksinställningar Välj eller lägg till ett befintligt nätverk eller skapa ett nytt nätverk. 
 

 

 
 

Get 
shared 
network 
(Lägg till 
delat 
nätverk) 

För att lägga till ett delat 
nätverk med en QR-kod 
eller en nätverksdel-
ningskod. Information på 
nästa sida. 

 

 
 
 
 

 
New 

 
(Nytt 
nätverk) 

 
 
 
 
 
 
 

är 
kopplade till ditt konto 
visas här. 

 

nätverket 
visas i blått. 

 

Tryck på något av de 
andra nätverken för 
att byta till det. 

  
 
 
 

Ange namnet för det 
nya nätverket och 
bekräfta med ”Add” 
(Lägg till). 

 



 

Viktig information om nya nätverk! 
 

Se till att du valt rätt kontotyp (Super user/Installer) innan du skapar det nya nätverket. Ett Super user-konto 
kommer att registrera dig som ägare av nätverket. Se följande avsnitt 3.4: Kontohantering för mer information. 

 

Lägg till information om delat nätverk 
Det finns tre sätt att lägga till ett delat nätverk: 

 
Ladda en bild av den delade QR-koden. 

 
 

Ange nätverksdelningsnyckeln som tillhandahölls av den som delade nätverket. 
Tryck på Confirm (Bekräfta) längst ned i skärmen för att ange koden. 

 
 
 

Tryck i det markerade området på skärmen för att öppna skannern på din smarta 
enhet. Skanna QR-koden du fått. 

 
 
 

Beroende på vem nätverket delades till (dvs som en vanlig användare eller 
installatör), kommer din kontotyp att definieras automatiskt för nätverket. En 
normal användare kan bara styra belysning och scener via appen. Kontakta 
administratören (Super user) om du behöver mer behörigheter för nätverket. 

 



 

Mina nätverksinställningar – Byta namn på och ta bort  
nätverk 

Från skärmen för nätverksinställ-
ningar kan du byta namn på och 
ta bort nätverket genom att trycka 
på redigeringsikonen eller genom 
en lång tryckning på 
nätverksnamnet. 

 
 

Endast användare av typen Super user och 
Installer har som standardbehörighet att 
ändra nätverksnamnet. 
En Super user kan vid behov ge en vanlig 
användare behörighet att göra detta. 

 

 

Ta bort ett nätverk (Super user-konto) 
 

Att ta bort ett nätverk kan inte ångras och alla inställningar, 
installatörer, vanliga användare samt all enhetsinformation 
raderas. 
 

Du bör inte ta bort ett nätverk medan det finns aktiva enheter i 
nätverket. Alla enheter ska tas bort från nätverket under fliken 
Devices (Enheter). Om nätverket tas bort medan det finns 
enheter som är länkade till nätverket måste de återställas helt 
innan de kan användas på ett annat nätverk. 
 

Kontoägarens lösenord måste anges för att 
bekräfta borttagningen. 

Ta bort ett nätverk (Installer-konto och vanlig användare) 
 

När du tar bort ett nätverk som installatör eller vanlig användare 
tas bara nätverksåtkomsten bort från din smarta enhet och ditt 
konto. Nätverksinställningarna påverkas inte. Om du behöver 
åtkomst till nätverket igen måste en Super user eller en behörig 
installatör (endast Installer-konto) lägga till dig. 
 

En Super user kan även dra tillbaka åtkomst till sitt nätverk för 
Installer-konton eller vanliga användare (utan notifiering). 
I detta fall är resultatet det samma som ovan. 

 



 

Hantering av rum och enheter räknas också som en del av nätverkshantering och underhåll. 
 

Hantera rum: Välj ----------> 
 
 

 
Picture size (Bildstorlek) – ändrar startskärmens utseende. 

 
 

När du väljer ett rum i listan visas ytterligare två alternativ: 

Edit (Redigera): 
- Ändra rummets namn. 
- Välj bilden igen. 

Remove (Ta bort): 
 

- Ta bort rummet från nätverket. 
Du måste ta bort alla enheter som 
är tilldelade till rummet innan 
rummet kan tas bort. 

 



 

Hantera enheter: Välj 
 
 
 
 

 
När du väljer en enhet visas ytterligare fyra alternativ: 

- Device settings (Enhetsinställningar). Öppnar konfigurationsskärmen 
för enheter. 

- Change the name of the device (Byt namn på enheten) 
 

- Change room (Byt rum). Välj ett av de befintliga rummen som 
redan konfigurerats eller skapa ett nytt rum genom att välja 
fliken längst ned i skärmen. 

- Remove (Ta bort). Ta bort en enhet från nätverket. 
Följ instruktionerna på skärmen. Ett lösenord måste anges för 
att bekräfta borttagningen. 

 

Om en enhet byts ut på grund av att det inte längre går att 
kommunicera med den eller för att den fysiskt tagits bort visas 
alternativet ”force delete” (tvinga borttagning) som tar bort 
enheten från nätverksdatabasen. 

 



 

Fabriksåterställning 
av enhet 

Välj --------> 

 

Denna metod kan användas för att ta bort en enhet från ett annat nätverk än ditt eget nätverk eller om en 
enhet har slutat kommunicera i ditt nätverk. För information om hur du tar bort enheter på det egna 
nätverket, se föregående sida. 

 

 
 
 
 

Välj 
enheten du 
vill 
återställa. 

De lampor som är 
anslutna till enheten 
blinkar två gånger. 

 

En period på 
15 sekunder ges 
för att bryta och 
återställa strömmen till 
enheten. 

 

Detta steg krävs för 
att förhindra att 
enheter i okända 
nätverk återställs när 
de inte är nära 
teknikern. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Listan visar enheter som tillhör 
andra nätverk under rubriken 
”Unknown network” (Okänt 
nätverk). De visas ordnade efter 
signalstyrka. 

 

Det kan även finnas enheter som 
tidigare tillhörde andra nätverk 
eller nätverk som inte längre 
finns. 



 

Kontoalternativ 
 

De flesta alternativen i denna skärm är enkla att förstå för personer som är väl förtrogna med smarta enheter. Det finns 
dock två mycket viktiga alternativ som kräver djupare förståelse: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beskrivs i avsnitt 3.1 i denna  
användarhandbok. 

 
 
 
 

User type (Användartyp) – Här kan du välja 
vilken kontotyp som ska användas när du 
skapar ett nytt nätverk. Du kan när som helst 
ändra denna inställning i kontoinställningarna. 
Tidigare skapade nätverk bibehålls som de var 
när de skapades. 

 

 



 

Bilaga A –  -noder som 
stöds 

Hytronik sensor-appen har utformats med stöd för hela Hytroniks utbud av trådlös Bluetooth-teknik. 
 

Det fullständiga databladet för kompatibla noder är tillgängligt på vår webbplats. Kontakta din 
belysningsleverantör om du har frågor om maskinvaruenheterna. 

Systemnoder som inte stöds, december 2018 
 

HBTD8200T – Dimmernod (bakkant) 
HBTD8200D – DALI dimmernod 
HBTD8200V – 1–10 V/0–10 V dimmernod 
HBTD8200S – På/av relänod 

 

Bilaga B – Systemkapacitet 
Per nätverk: 

 

Antal enheter: Ingen teoretisk gräns Antal rum (grupper): 250 
Antal enheter per rum: Ingen teoretisk gräns 

Per enhet: 

Scenminne: Maximalt 32 timrar och scener oavsett kombination. (Bio-larm räknas som en timer). 
Semesterläge använder inte scenminne. 

Bindningskapacitet för brytare/sensoringång: Ingen teoretisk gräns 
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