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13. Projekteringsguiden 1G

Dagsljusrelaterad dynamisk belysningsstyrning i 
ÀHUD�RPUnGHQ�PHG�GLPEDUD�DUPDWXUHU�I|U�O\VU|U�
eller LED

Förutsättningar och detekteringsteknik
,�HWW�VOXWHW�ÀHUSODQVJDUDJH�PHG�JDOOHUEXUDU� I|U�QnJUD�ELODU� L�JD-
ragets inre del, är det lämpligt att ha närvarodetektering med 
kombinationsdetektorer och IR-detektorer. Varje plan är inde-
lat i ÀHUD�RPUnGHQ som tänds upp individuellt, se bilden nedan. 
Belysningen är även dagsljusrelaterad med olika belysningsni-
YnHU�GDJ��RFK�QDWWHWLG�
,�JDUDJH�PHG�ÀHUD�SODQ�RFK�GlU�GHWHNWHULQJHQ�VND�GHODV�XSS�
L�ÀHUD�RPUnGHQ�lU�GHW�LQWH�OlPSOLJW�PHG�HQEDUW�DNXVWLVN�GH-
tektering.

.RPELQDWLRQVGHWHNWRUQ� EHVWnU� DY� HQ� IR-detektor i kombination 
med inbyggd akustisk högfrekvensdetektor som hjälper till att 
KnOOD�EHO\VQLQJHQ�WlQG��,�GHQ�KlU�DSSOLNDWLRQHQ�VWDUWDU�GHQ�DNXV-
WLVND�GHWHNWHULQJHQ�HIWHU�DWW�QlUYDUR�GHWHNWHUDWV�DY�,5�GHWHNWRUQ�

.RPELQDWLRQVGHWHNWRUQ�NDQ�SURJUDPPHUDV�Vn�DWW�GHQ�DQSDVVDV�
efter aktiviteten i lokalen. Här är blockering av tändning vid akus-
tisk detektering vald. Den funktionen är t.ex. användbar för att 
I|UKLQGUD�WlQGQLQJ�YLG�NRUWYDULJD�K|JD�OMXG��Vn�VRP�OMXGHW�IUnQ�HWW�
sopnedkast. 
(Q�PLQQHVIXQNWLRQ�LQQHElU�DWW�RP�PDQ�lU�Vn�W\VW�DWW�EHO\VQLQJHQ�
GLPUDU�QHU�Vn�UlFNHU�GHW�DWW�JH�LIUnQ�VLJ�QnJRW�OMXG���´9HP�VOlFNWH�
ljuset?”) för att belysningen ska dimras upp igen. Observera att 
det inte heller blir helt mörkt, utan ljuset dimras ner till grundljus-
QLYnQ��6H�YLGDUH�L�PDQXDOHQ�WLOO�3'�����+)�

9LG�|SSQD�JDUDJH��W\S�SDUNHULQJVKXV�L�ÀHUD�SODQ��KlQYLVDU�YL�WLOO�
GHWHNWHULQJ�PHG�,5�GHWHNWRU��

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

�*��6OXWHW�ÀHUSODQVJDUDJH�PHG�,5��RFK� 
kombinationsdetektorer (IR och akustisk)

Styrsystem
9LG�Q\E\JJQDWLRQ�HOOHU�UHQRYHULQJ�QlU�GHW�¿QQV�P|MOLJKHW�DWW�YlOMD�
armaturer med dimbara driftdon skall anläggningen utföras en-
ligt principen dagsljusrelaterad dynamisk belysningsstyrning. 
7HNQLNHQ�NDQ�DQYlQGDV�EnGH�YLG�VW\UQLQJ�PHG�DNXVWLVN��HOOHU�,5�
GHWHNWRU��/lV�PHU�RP�I|UGHODUQD�Sn�QlVWD�VLGD�

Placering av detektorer och funktion
,5�GHWHNWRUQ�QU����3'�������VRP�GHWHNWHUDU�område 1, placeras 
Vn�DWW� GHQ�GHWHNWHUDU� LQIDUWHQ� RFK�EHO\VQLQJHQ� WlQGV� YLG� LQIDUW��
'HQ�lU�SODFHUDG�Vn�DWW�GHQ�LQWH�VN\PV�DY�SDUNHUDGH�ELODU��(QWUp�
JHQRP�G|UU���RFK���GHWHNWHUDV�DY�,5�GHWHNWRUQ�|YHU�ELODUQDV�WDN�

.RPELQDWLRQVGHWHNWRUQ�QU����3'�����+)��VW\U�område 2 och pla-
FHUDV�Vn�DWW�GHQ�GHWHNWHUDU�GHQ�LQUH�GHOHQ�DY�JDUDJHW�RFK�HQWUp-
dörr 3. Den inbyggda akustiska detektorn detekterar ljud i garaget 
RFK�Vn�OlQJH�PlQQLVNRU�RFK�ELODU�U|U�VLJ�L�ORNDOHQ�RFK�DOVWUDU�OMXG�
Vn�KnOOHU�GHQ�EHO\VQLQJHQ�WlQG�L�RPUnGH���

'HQ�DNXVWLVND�GHOHQ�L�GHWHNWRUQ�KDU�HQ�UlFNYLGG�Sn�FD����P��EH-
URHQGH�Sn�GH�DNXVWLVND�I|UKnOODQGHQD��

,5�GHWHNWRUQ�QU����3'�������SODFHUDV�L�UDPSHQ��område 3, mel-
lan parkeringsplanen. Den styr belysningen i rampen och belys-
QLQJHQ�L�RPUnGH���Sn�SODQHW�RYDQI|U�
6H�ELOGHQ�QHGDQ�

Belysningen växlar med hjälp av en ljussensor mellan ett ”dag-
program” och ett ”nattprogram”�L�19��7��3n�GDJWLG�lU�OMXVQLYnQ�
MXVWHUDG�WLOO�FD����SURFHQW�RFK�HIWHU�P|UNUHWV�LQEURWW�lU�QLYnQ�FD�
���SURFHQW�YLG�QlUYDUR��WHVWD�YLONHQ�QLYn�VRP�NlQQV�EHNYlP��'HW�
gör att ögonen lättare anpassar sig till ljuset vid in- och utpassage 
i garaget. Energibesparingen är dessutom ca 20 procent under 
GULIW�Sn�GDJWLG�RFK�FD����SURFHQW�Sn�NYlOOV��RFK�QDWWHWLG�PHG�WlQG�
belysning.

Belysningen sänks till grundljus�Gn�QlUYDURQ�XSSK|U����I|UGU|M�
QLQJVWLG���'HQ�lU� LQVWlOOG� WLOO��±���SURFHQW� �EHURHQGH�Sn� OMXVNlO-
letillverkarnas rekommendationer) och därmed blir det inte helt 
mörkt i garaget.
Är det inte närvaro i garaget under en längre tid, 1–2 timmar som 
är inställt som fördröjning i NV-4T, släcks belysningen helt för att 
XQGYLND�WRPJnQJVI|UOXVWHU��
1LYnYlOMDUHQ�19��7� KDU� XWJnQJDU� I|U� �±���9�VW\UQLQJ� RFK�'6,�
styrning. Se manualen till NV-4T för ytterligare information, juste-
ring och programmering.
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1G. Energidiagram, dagsljusrelaterad dynamisk belysningsstyrning med NV-4T 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��

Uppgifter för strömbudget

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

0D[LPDO�
effekt (W) 

.RPELQDWLRQVGHWHNWRU�3'�����+) 35 0,5

,5�GHWHNWRU�3'����� 25 0,3

1LYnYlOMDUH�19��7 70 0,8

Produkt Best. nr E-nr

,5�GHWHNWRU�3'����� 13140 13 060 20

Likriktare EXE-2000 18108 13 060 22

1LYnYlOMDUH�19��7 13171 13 060 66

Alternativ materiel

.RPE��GHWHNWRU�3'�����+) 13136 13 060 50

Ljussensor LS-10 13100 13 060 16

Grundljus

Normalljus

2-10%

80%

100%

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�WLOOI|UG�HIIHNW�PLQVNDU�VOLWDJHW�Sn�O\VSXOYUHW��VRP�JHU�
lägre arbetstemperatur i armaturerna och därmed längre 
OLYVOlQJG�Sn�O\VU|UHQ�

• 0LQVNDW�DQWDO�WlQGQLQJDU�PLQVNDU�VOLWDJHW�Sn�O\VU|UHQV�ND-
WRGHU��VRP�JHU�OlQJUH�OLYVOlQJG�Sn�O\VU|UHQ�

• 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 t.ex. som LED.


