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Ej dimbara armaturer för lysrör eller LED
”Varning, detta är inte bästa miljöval”

Förutsättningar
bU�JDUDJHW�L�ÀHUD�SODQ�HOOHU�XWIRUPDW�VRP�HWW�SDUNHULQJVKXV�PHG�
|SSQLQJDU�XW�L�GHW�IULD�PnVWH�GHQ�SDVVLYD�,5�WHNQRORJLQ�DQYlQGDV��
'HW�J|U�GHW�lYHQ�P|MOLJW�DWW�GHOD�XSS�VW|UUH�JDUDJH�L�ROLND�RPUnGHQ�
I|U�DWW�VOLSSD�WlQGD�XSS�RPUnGHQ�VRP�LQWH�EHV|NV��'HQQD�DSSOL-
NDWLRQ�YLVDU�XSSGHOQLQJ�L�I\UD�ROLND�RPUnGHQ�VW\UGD�YDU�I|U�VLJ��9LG�
infart svänger fordonen vänster eller höger och tänder därmed 
XSS�DNWXHOO�VLGD�RFK�RPUnGH��(Q�QDFNGHO�PHG�,5�GHWHNWRUHU�lU�DWW�
högre fordon kan skymma detektorn.

Ljuskällor
Den här applikationen visar ett exempel med ej dimbara armatu-
rer för lysrör eller LED.

Placering av detektorer
,�GHWWD�H[HPSHO�lU�OLQVHUQD�XWE\WWD�PRW�QU����RFK�����5lFNYLGGHQ�
I|U�GHVVD�OLQVHU�lU����UHVSHNWLYH����PHWHU�VDPW�WYn�OnQJWVHHQGH�
IlOW�VRP�QnU�XSS�WLOO����P��gSSQLQJVYLQNHOQ�lU������'HWWD�EHW\GHU�
DWW�GHQ�VNDOO�SODFHUDV�L�K|UQ�RFK�DYVNlUDQGH�IUDPI|U�LQJnQJDU�Vn�
DWW�SDVVDJH�NRPPHU�DWW�VNH�L�����PRW�DYNlQQLQJVIlOWHQ��([HPSOHW�
ger en god inblick i hur man optimerar placeringen av detekto-
rerna.
 
6WXGHUD�JlUQD�DYVQLWWHW�´3ODFHULQJ�DY�GHWHNWRUHU´� L�GHQQD�KDQG-
bok för att undvika felplacering av detektorer och därmed en för-
sämrad detektering.
)|U�LQMXVWHULQJ�DY�,5�GHWHNWRUHUQD�KlQYLVDV�WLOO�PDQXDOHQ�VRP�EL-
fogas med detektorn. 

6H�¿OP�L�¿OPJDOOHULHW�Sn�([WURQLFCV�KHPVLGD�
www.extronic.se

1A. Öppet garage med passiva IR-detektorer
Styrsystem
När det gäller styrningen av ljuskällorna är man vid 50 Hz drift och 
RGLPEDUD�+)�GRQ�KlQYLVDG�WLOO�DWW�VW\UD�Sn�HIIHNWVLGDQ�G�Y�V��OnWD�
detektorerna styra kontaktorerna. Detta kommer att ge ett ökat 
slitage av driftdon och ljuskällor. För att mildra detta skall arma-
turer med 50 Hz drosseldrift förses med elektroniska tändare typ 
Aura Light ”Strike” eller liknande. 

Om man har ett grundljus där vissa armaturer brinner hela tiden 
VNDSDU�GHW�ROLND�XQGHUKnOOVLQWHUYDOO�Sn�ROLND�DUPDWXUHU��0DQ�PLV-
sar möjligheten att spara upp till 20 procent under drift och köra 
GULIWGRQHQ�Sn�OlJUH�WHPSHUDWXU��YLONHW�DYVHYlUW�NDQ�I|UOlQJD�OLYV-
OlQJGHQ�Sn�L�I|UVWD�KDQG�+)�GRQHQ��'ULIWWLGHUQD�I|U�O\VU|UHQ�L�GHQ�
KlU�EHVNULYQD�DQOlJJQLQJHQ�NDQ�KHOOHU�DOGULJ�VWlOODV�Vn�NRUWD�VRP�
YLG�G\QDPLVN�VW\UQLQJ��5nGJ|U�PHG�OMXVNlOOHWLOOYHUNDUHQ��

Den här applikationen visar inte ett system som ger den största 
energibesparingen. Garage kan anses vara ett högfrekvent an-
vänt utrymme. Överväg rätt driftdon av dimbar typ med 1–10 V 
manövrering och rätt styrmetod. Studera applikationer med dy-
QDPLVN�EHO\VQLQJVVW\UQLQJ��HQGDVW�PHG�GHQQD�PHWRG�JnU�GHW�DWW�
bygga en optimal anläggning fullt ut. 
Se applikation 1E.

6H�HQHUJLI|UEUXNQLQJVGLDJUDPPHW�Sn�QlVWD�VLGD��



7. Val av detekteringsprincip

Tel: 08-609 29 00 Extronic Elektronik AB • www.extronic.se 65

13. Projekteringsguiden 1A

1A. Energidiagram 
Diagrammet visar en jämförelse av energiförbrukningen mellan 
olika system för närvarostyrd belysningsstyrning i ett svenskt garage. 

Den röda�NXUYDQ�YLVDU�HQHUJLI|UEUXNQLQJHQ�L�HWW�V\VWHP�VRP�EHVNULYV�L�GHQQD�DSSOLNDWLRQ��'HW�IUDPJnU�W\GOLJW�DWW�EHVSDULQJHQ�NDQ�EOL�
mycket större, se gul och grön kurva. Den gula kurvan visar energiförbrukningen i samma typ av styrsystem men med ej dimbara HF-
driftdon. Dessa armaturer ger ca 25 procent lägre energiförbrukning med samma ljus. Den gröna kurvan visar energiförbrukningen i 
ett system med dimbara HF-driftdon och dynamisk belysningsstyrning som ger den överlägset största energibesparingen. 

Se även applikation 1F som visar ett system där belysningen även är dagsljusrelaterad.

Uppgifter för strömbudget

Produkt 0D[LPDO�VWU|P��
förbrukning (mA) 

0D[LPDO�
effekt (W) 

,5�GHWHNWRU�3'����� 25 0,3

1-poligt relä 25 0,3

Produkt  Best. nr E-nr

,5�GHWHNWRU�3'����� 13140 13 060 20

Likriktare EXE-2000 18108 13 060 22

5HOl 20470 13 060 32

Sockel 20475 13 060 33

Lins 41 13031-41 13 060 44

Lins 45 13031-45

1A. Kopplingsexempel
Installationen av detektorerna sker med enklast möjliga kabeltyp EKKX 1 x 4 x 0,25 mm². Samtliga detektorer kopplas parallellt till 
OLNULNWDUHQ�(;(������lYHQ�RP�GH�LQJnU�L�ROLND�RPUnGHQ��.RSSOLQJVH[HPSOHW�YLVDU�HWW�DY�I\UD�RPUnGHQ�


