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1C
Styrsystem
9LG�Q\E\JJQDWLRQ�HOOHU�UHQRYHULQJ�GlU�PDQ�InU�P|MOLJKHW�DWW�YlOMD�
dimbara armaturer, är det viktigt att utföra anläggningen enligt 
principen dynamisk belysningsstyrning��I|U�DWW�In�HQ�OnJ�HQHU-
JLDQYlQGQLQJ�RFK�OnJD�XQGHUKnOOVNRVWQDGHU�

3ULQFLSHQ�lU�GMXSDUH�EHVNULYHQ� L�KDQGERNHQV�NDSLWHO� ´'\QDPLVN�
EHO\VQLQJVVW\UQLQJ´�� 7HNQLNHQ� NDQ� DQYlQGDV� EnGH� YLG� DNXVWLVN�
VW\UQLQJ� RFK� VW\UQLQJ� YLD� ,5�GHWHNWRUHU�� .RSSOLQJVH[HPSHO�PHG�
G\QDPLVN�EHO\VQLQJVVW\UQLQJ�YLVDV�Sn�QlVWD�VLGD�

Dynamisk belysningsstyrning i fyra områden, 
med dimbara armaturer för lysrör eller LED

Förutsättningar
,�JDUDJH�PHG�ÀHUD�SODQ�HOOHU�SDUNHULQJVKXV�PHG�|SSQLQJDU�XW� L�
GHW�IULD�lU�GHW�OlPSOLJW�DWW�DQYlQGD�GHQ�SDVVLYD�,5�WHNQRORJLQ��'HW�
gör det även möjligt att dela upp större garage i olika zoner för att 
VOLSSD�WlQGD�XSS�RPUnGHQ�VRP�LQWH�EHV|NV��'HQ�KlU�DSSOLNDWLR-
QHQ�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�K|JUH� IRUGRQ�NDQ�VN\PPD�
detektorn.

Ljuskällor
Den här applikationen visar ett exempel med dimbara armaturer 
för lysrör eller LED med analog (1–10 V) eller DSI styrning.

Placering av detektorer
Här är placeringen av detektorerna mycket viktig. Vanligtvis pas-
sar standardlinsen nummer 15 i garage, detektorn levereras med 
denna. I detta exempel är linserna utbytta mot nr 41 och 45, se 
ELOGHQ�� 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�DYNlQ-
ningsfälten.
Det här exemplet ger en god inblick i hur man optimerar place-
ULQJHQ�DY�GHWHNWRUHUQD��6WXGHUD�JlUQD�DYVQLWWHW�´3ODFHULQJ�DY�GH-
tektorer” i denna handbok för att undvika felplacering av detekto-
rer och därmed en försämrad detektering.

)|U�LQMXVWHULQJ�DY�,5�GHWHNWRUHUQD�KlQYLVDV�WLOO�PDQXDOHQ�VRP�EL-
fogas med detektorn.
1LYnYlOMDUHQ�19��7�¿QQV�lYHQ�PHG�'6,�SURWRNROO��19��7�'6,���

1C. Öppet garage med passiva IR-detektorer

De viktigaste fördelarna med dynamisk belysningsstyrning är: 

• Ett jämt fördelat grundljus utan extra armaturer som lyser 
till 100 procent.

• 0|MOLJKHW�DWW�VSDUD���±���SURFHQW�XQGHU�GULIW�

• /lJUH� DUEHWVWHPSHUDWXU� L� DUPDWXUHUQD� PHG� nWI|OMDQGH�
längre livslängd.

• 0LQVNDW�DQWDO� WlQGQLQJDU�RFK�OlJUH�WLOOI|UG�HIIHNW�PLQVNDU�
VOLWDJHW�Sn� O\VSXOYUHW�PHG�nWI|OMDQGH� OlQJUH� OLYVOlQJG�Sn�
ljuskällorna.

• 0|MOLJKHW�DWW�VOLSSD�I|OMD� OMXVNlOOHWLOOYHUNDUQDV�UHNRPPHQ-
dationer för brinntider, vilket drastiskt minskar drifttiderna 
och ökar besparingen.

<WWHUOLJDUH� I|UGHODU�¿QQV�DWW�YLQQD�JHQRP�DWW�YlOMD�DUPDWXUHU�
med energieffektiva ljuskällor som t.ex. LED.

Tillval

Genom inkoppling av en eller
flera parallellkopplade
impulstryckknappar kan
belysningen dimras manuellt.

6H�¿OP�L�¿OPJDOOHULHW�Sn�([WURQLFCV�
hemsida www.extronic.se
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1C. Kopplingsexempel
Installationen av detektorerna sker med enklast möjliga kabel typ EKKX 1 x 4 x 0,25 mm². Samtliga detektorer kopplas parallellt till 
OLNULNWDUHQ�(;(������lYHQ�RP�GH�LQJnU�L�ROLND�RPUnGHQ�

Normalljusnivå

Grundljusnivå
2-10%

80%

100%

Uppgifter för strömbudget

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

0D[LPDO�
effekt (W) 

,5�GHWHNWRU�3'����� 25 0,3

1LYnYlOMDUH�19��7 45 0,6

Produkt Best. nr E-nr

,5�GHWHNWRU�3'����� 13140 13 060 20

Likriktare EXE-2000 18108 13 060 22

1LYnYlOMDUH�19��7���±���9� 13169 13 060 63

Lins 13031-Linsnr

Alternativ materiel

1LYnYlOMDUH�19��7�'6, 13169B 13 060 65

1C. Energidiagram

Dynamisk belysningsstyrning med NV-2T i garage
Den gula ytan representerar energiförbrukningen med belysningsstyrning enligt ljuskälletillverkarnas rekommendationer. Den gröna 
ytan representerar energiförbrukningen med belysningsstyrning installerad. Diagrammet visar energiförbrukningen i ett av garagets 
RPUnGHQ��

Se sid. 215 och 217 för alternativ inkoppling med  
NV-2T DSI.


