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Thorn lanserar Omega Pro 2: En LED-panel som är redo för framtiden 

Tack vare innovativ optik och utbytbara moduler som ger smart funktionalitet öppnar Omega Pro 2 en värld av 
möjligheter för användaren. 

Dornbirn, Österrike / november 2019 – Thorn presenterar stolt lanseringen av Omega Pro 2, en serie LED-
paneler som kan anpassas till en stor mängd belysningsutmaningar inom kontor och utbildning. 

Med Omega Pro 2 är det lättare än någonsin för användare att lägga till smart funktionalitet i 
belysningsinstallationer. Eftersom man kan välja innovativ ny optik har installationen även en dynamisk fördel. 
Omega Pro 2 kan installeras som en infälld, takmonterad eller pendlad armatur. 

Optik som gör skillnad 
I Omega Pro 2 används Thorns optikserie O-PEC, med tre alternativ för olika tillämpningar: en opal optik för 
ett mjukt, enhetligt utseende, en mikroprismatisk optik för förstklassig fördelning samt den nya HX-optiken som 
har ett djärvt hexagonalt mönster, vilket ger rummet ett dynamiskt intryck med låg bländning. 

Anslut till framtiden 
Ytterligare funktionalitet tillhandahålls via det patenterade C-Kit – en uppsättning tillbehör som gör att Omega 
Pro 2 kan hantera ännu fler belysningsutmaningar inom utbildnings- och kontorsmiljöer. Det här enkla plug-
and-play-systemet öppnar upp för en helt ny värld av möjligheter, inklusive DALI-anslutning, trådlös 
kommunikation, nödbelysning och sensorer för dagsljusberoende ljusreglering och närvarodetektering. 
Sensorerna kan användas för att möjliggöra digitala tjänster såsom ”space and desk managment”, tjänster för 
inomhuspositionering samt fjärrövervakning. 

Det utbytbara C-Kit-tillbehöret fästs vid baksidan av Omega Pro 2 på ett ögonblick. Det är bara att koppla in 
det, så är det redo att användas. Om förutsättningarna ändras är det enkelt att senare lägga till eller byta ut ett 
C-Kit-tillbehör.

Trådlös kontroll 
C-Kit-tillbehören är utrustade med två tekniker för att ansluta Omega Pro 2 trådlöst: antingen som ett 
oberoende system via basicDim Wireless, Thorns innovativa lösning för Bluetooth-baserad trådlös styrning, 
eller via BMlink, en lösning för att trådlöst integrera armaturer i byggnadshanteringssystem (KNX, BACnet). 
Båda de här teknikerna gör att armaturer, sensorer och strömbrytare kan konfigureras och styras från en smart 
telefon eller surfplatta med hjälp av Thorns dedikerade app. Användare kan använda fördefinierade 
belysningsstämningar eller justera ljusets nivåer och färgtemperatur manuellt – för att passa alla 
förutsättningar.

Jakob Geppert, Senior Director Application Office, förklarar: ”Omega Pro 2 kan klara av nästan vad som helst 
och belysning. Tillsammans med de innovativa C-Kit-tillbehören är Omega Pro 2 en panel för 
framtidsorienterad kontors- och utbildningsbelysning. Dessutom kan C-Kit-tillbehören integrera nya sensorer 
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och tekniker när sådana blir tillgängliga. Tack vare tre optikalternativ, tre monteringsalternativ och C-Kit-
tillbehören är Omega Pro 2 extremt mångsidig.” 
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Information 

Detta pressmeddelande och högupplösta bilder kan laddas ned från: 
http://www.thornlighting.com/en/about-us/press 
 

Om Thorn 

Thorn utvecklar och tillverkar effektiva och tillförlitliga belysningslösningar av hög kvalitet. Vårt omfattande utbud 
av belysningsprodukter för inom- och utomhusbruk har skapats för att tillgodose behoven hos grossister, 
entreprenörer, planerare och slutanvändare – och täcker en stor mängd tillämpningsområden. I hela världen är 
namnet Thorn synonymt med kvalitet, tillförlitlighet och användarvänlighet. Vi har över 90 års erfarenhet inom 
belysningsbranschen och är stolta över vårt renommé som en pålitlig partner som tillhandahåller värdefulla 
insikter och support till våra kunder bortom våra produkter. Vi deltar också i programmet ”Smart City specialist” 
och hjälper på så sätt kommuner att förbättra säkerheten och välbefinnandet genom anslutningsmöjligheter och 
intelligens. Våra innovativa lösningar för inomhusbelysning erbjuder effektivt ljus med en hög komfort för många 
olika tillämpningar. Thorn är en stolt medlem i Zumtobel Group. Läs mer på www.thornlighting.com 
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