1E

13. Projekteringsguiden
Installationen av detektorerna sker med enklast möjliga kabeltyp
EKKX 1 x 4 x 0,25 mm². Samtliga detektorer kopplas parallellt till
-

1E. Öppet garage med passiva IR-detektorer
Dagsljusrelaterad dynamisk belysningsstyrning
i fyra områden med dimbara armaturer för lysrör
eller LED

som bifogas med detektorn eller till handboken.

Styrsystem
dimbara armaturer, är det viktigt att utföra anläggningen enligt
principen dynamisk belysningsstyrning
-

Förutsättningar
den, styrda var för sig.
Vid infart svänger fordonen vänster eller höger och tänder därär mycket viktig.

lysrörsarmaturer styras i fyra ljusnivåer.
De viktigaste fördelarna med dynamisk belysningsstyrning är:

Ljuskällor
Ljuskällorna i den här applikationen kan vara dimbara armaturer för lysrör eller LED, analog (1–10 V) eller DSI-styrning.
(DSI fr o m NV-4T v2.1).

•

Placering av detektorer

•

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

•
längre livslängd.
•
ljuskällorna.
•

Exemplet ger en god inblick i hur man optimerar placeringen av
denna handbok för att undvika felplacering och därmed en försämrad detektering.

dationer för brinntider, vilket drastiskt minskar drifttiderna
och ökar besparingen.

med energieffektiva ljuskällor som t.ex. LED.
Belysningen växlar med hjälp av en ljussensor mellan ett ”dagprogram” och ett ”nattprogram”
30 procent vid närvaro. Det gör att ögonen lättare anpassar sig
till ljuset vid in- och utpassage i garaget. Energibesparingen
varon upphör (dag- och nattetid) dämpas belysningen först
kommendationer) grundljus och efter ca 1–2 timmar släcks
Se energidiagram på nästa sida!

Förvärmningsfunktion
I öppna parkeringshus ansluts en temperaturgivare. Släckningen
belysningen grindljuset förblir tänt.
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13.Val
Projekteringsguiden
7.
av detekteringsprincip1E
1E. Kopplingsexempel

100%

Normalljusnivå
80%

Grundljusnivå
2-10%

Produkt

Best. nr

E-nr

13140

13 060 20

18108

13 060 22

13171

13 060 66

Ljussensor LS-10

13100

13 060 16

Temperaturgivare

13171E

Likriktare EXE-2000

Lins 41

13031-41

Lins 45

13031-45

Uppgifter för strömbudget
Produkt

13 060 44

förbrukning (mA)

effekt (W)

25

0,3

70

0,8

1E. Energidiagram
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