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1F. Slutet garage med akustisk detektor

Dagsljusrelaterad dynamisk belysningsstyrning
med dimbara armaturer för lysrör eller LED

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

Svenskt patent nr 9201493-5

Förutsättningar
I slutna enplansgarage är den akustiska tekniken oöverträffad,
den enda teknik som medger upptändning innan inträde i lokalen.

lysrörsarmaturer styras i upp till 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 detektor och mikrofoner

•

•
längre livslängd.

Detta exempel visar en konventionell anläggning med akustisk detektor. Lägg märke till mikrofonernas placering med upp
den. Tak försedda med akustikplattor kan minska räckvidden för
HF-signalen. Anslutning av mikrofonerna, som kopplas parallellt,
kan ske med EKKX 1 x 4 x 0,25 mm².

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

ljuskällorna.
•

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 ”daghemsida www.extronic.se

procent vid närvaro. Det gör att ögonen lättare anpassar sig till ljuset vid in- och utpassage i garaget vid mörker. Energibesparingen
(dag- och nattetid) dämpas belysningen först till grundljus
2-10 procent (enligt ljuskälletillverkarens rekommendationer) och
lusterna elimineras.
Se energidiagrammet på sidan76!
Se även applikation 1D
ljusrelaterad styrning.
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1F. Kopplingsexempel

Produkt

Best. nr

E-nr

Akustisk detektor AD-600

13091

13 060 12

13171

13 060 66

13100

13 060 16

13106

13 060 15

13105

13 060 17

Ljussensor LS-10

Normalljus

100%
80%

Alternativ materiel

Uppgifter för strömbudget
Produkt
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förbrukning (mA)

effekt (W)

70

0,8

22

0,25

Grundljus

2-10%
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1F. Energidiagram
Belysningsstyrning enligt ljuskälletillverkarnas rekommendationer

Temperaturens inverkan på HF-driftdonens livslängd.
Genom att bara ta ut 80 procent av ljuskälla
och 80 procent av driftdon med dess förluster
driva anläggningen med högre intermitens, dvs.
vilket ger lägre temperatur i armaturerna. Av
detta följer en lägre fortfarighetstemperatur som
avsevärt förlänger HF-driftdonens livslängd.
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