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Styrsystem

kombinationsdetektorer (IR och akustisk)
Dagsljusrelaterad dynamisk belysningsstyrning i
eller LED

armaturer med dimbara driftdon skall anläggningen utföras enligt principen dagsljusrelaterad dynamisk belysningsstyrning.

Placering av detektorer och funktion
område 1, placeras

Förutsättningar och detekteringsteknik
ragets inre del, är det lämpligt att ha närvarodetektering med
kombinationsdetektorer och IR-detektorer. Varje plan är indelat i
som tänds upp individuellt, se bilden nedan.
Belysningen är även dagsljusrelaterad med olika belysningsni-

område 2 och pladörr 3. Den inbyggda akustiska detektorn detekterar ljud i garaget

tektering.
IR-detektor i kombination
med inbyggd akustisk högfrekvensdetektor som hjälper till att
-

efter aktiviteten i lokalen. Här är blockering av tändning vid akustisk detektering vald. Den funktionen är t.ex. användbar för att
sopnedkast.
ljuset?”) för att belysningen ska dimras upp igen. Observera att
det inte heller blir helt mörkt, utan ljuset dimras ner till grundljus-

område 3, mellan parkeringsplanen. Den styr belysningen i rampen och belys-

Belysningen växlar med hjälp av en ljussensor mellan ett ”dagprogram” och ett ”nattprogram”
gör att ögonen lättare anpassar sig till ljuset vid in- och utpassage
i garaget. Energibesparingen är dessutom ca 20 procent under
belysning.
Belysningen sänks till grundljus

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).

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
styrning. Se manualen till NV-4T för ytterligare information, justering och programmering.
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13. Projekteringsguiden
De viktigaste fördelarna med dynamisk belysningsstyrning är:
•

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

•
•
lägre arbetstemperatur i armaturerna och därmed längre
•

-

•

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

med energieffektiva ljuskällor t.ex. som LED.
Normalljus

100%
80%

Grundljus

Produkt

Likriktare EXE-2000

E-nr

13140

13 060 20

18108

13 060 22

Uppgifter för strömbudget

13171

13 060 66

Produkt

förbrukning (mA)

effekt (W)

35

0,5

13 060 50

25

0,3

13 060 16

70

0,8

Alternativ materiel
13136
Ljussensor LS-10

2-10%

Best. nr

13100

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
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