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2A
GHWHNWHULQJHQ�EOL�GnOLJ�YLG�HQWUp�JHQRP�GHQQD��'HW�EHURU�Sn�DWW�
GHWHNWHULQJHQ�LQWH�VNHU�WYlUV�IlOWHQ��'HW�NDQ�Gn�NUlYDV�WYn�GHWHN-
torer, monterade diagonalt i var sin ände av korridoren, se appli-
kation 2E. Korrekt injustering underlättas väsentligt om fältindike-
ringsdioden BL-1 (best. nr 13035) används. Detta gäller speciellt 
OnQJD�NRUULGRUHU�

Styrsystem
När det gäller styrningen av ljuskällorna är man vid 50 Hz drift och 
RGLPEDUD�+)�GRQ�KlQYLVDG�WLOO�DWW�VW\UD�Sn�HIIHNWVLGDQ�G�Y�V��OnWD�
detektorerna styra kontaktorerna. Detta kommer att ge ett ökat 
slitage av driftdon och ljuskällor. För att mildra detta skall armatu-
rer med 50 Hz drift förses med elektroniska tändare typ Aura Light 
”Strike” eller liknande.
Vid nybyggnation eller renovering är det mycket viktigt att studera 
de applikationer som beskriver dynamisk belysningsstyrning, 
se applikationerna 2C, 2D och 2E�

Slutna korridorer/kulvertar
I slutna korridorer med stängda dörrar mot övriga utrymmen är 
den akustiska tekniken den mest optimala, särskilt om det före-
NRPPHU�SUnQJ�RFK�QlU�PDQ�OHWDU�HIWHU�VDNHU�L�VLWW�NlOODUI|UUnG�

Korridorer med vinklar och prång
I korridorer med vinklar och avskärmade utrymmen är ofta en 
NRPELQDWLRQ� DY� ,5�GHWHNWRU� RFK� GHQ� DNXVWLVND� KMlOSGHWHNWRUQ�
$'�����GHQ�RSWLPDOD�O|VQLQJHQ�I|U�DWW�HUKnOOD�K|JVWD�NRPIRUW�
6H�DSSOLNDWLRQVH[HPSHO�I|U�NRUULGRU�PHG�,5�GHWHNWRU�RFK�DNXVWLVN�
hjälpdetektor AD-300. Se applikation 2B och 2D. 

Ej dimbara armaturer för lysrör eller LED
”Varning, detta är inte bästa miljöval”

Förutsättningar
'HW�KlU�lU�HQ�DSSOLNDWLRQ�I|U�NRUULGRUHU�GlU�G|UUDU�RIWD�VWnU�|SSQD�
och utan dolda dörrar.

Ljuskällor
Den här applikationen visar ett exempel med ej dimbara armatu-
rer för lysrör eller LED.

Placering av detektorer
För att uppfylla optimal detektering och hög komfort är det viktigt 
DWW�GHWHNWRUQ�PRQWHUDV�Sn�UlWW�SODWV��GHWWD�lU�VlUVNLOW�YLNWLJW�L�NRU-
ridorlösningar. Tyvärr ser man allt för ofta detektorer riktade mot 
G|UUDU�RFK�LQIDUWHU�PHG�GHQ�SnI|OMGHQ�DWW�GHWHNWHULQJHQ�DYVHYlUW�
försämras.

Den optimala detekteringsriktningen är när avkänningsfälten pas-
VHUDV�L�����RFK�GHQ�VlPVWD�GHWHNWHULQJHQ�HUKnOOV�YLG�U|UHOVH�PRW�
HOOHU�PHG�DYNlQQLQJVIlOWHQ��3n�JUXQG�DY�GHWWD�VNDOO�HQ�GHWHNWRU�
PHG�HQ�OLQV�VRP�KDU�����|SSQLQJVYLQNHO�YlOMDV��'HQ�VNDOO�PRQ-
WHUDV�L�HWW�K|UQ�LQQDQI|U�G|UUHQ��Vn�DWW�GHQ�LQWH�VN\PV�QlU�G|UUHQ�
|SSQDV�RFK�Sn�UlWW�K|MG�����±����P�L�NRUULGRUHU���I korridorer�Sn�
upp till 40 m är standardlinsen nr 15 lämplig. I långa korridorer 
lU�HQ�OLQV�VRP�KDU�EnGH�OnQJVHHQGH�IlOW�RFK�HQ�|SSQLQJVYLQNHO�Sn�
����OlPSOLJ��W�H[�OLQV�����VH�QHGDQ��'HW�¿QQV�\WWHUOLJDUH�HWW����WDO�
ROLND�OLQVHU�DWW�YlOMD�Sn��VH�YLGDUH�L�´/LQVELEOLRWHNHW´�

,�OnQJD�NRUULGRUHU�GlU�GHW�lYHQ�lU�HQ�HQWUpG|UU�L�ERUWUH�lQGHQ�NDQ�

2A. Korridor med passiv IR-detektor 
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7. Val av detekteringsprincip
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Uppgifter för strömbudget

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

0D[LPDO�
effekt (W) 

,5�GHWHNWRU�3'����� 25 0,3

1-poligt relä 25 0,3

Produkt Best. nr E-nr

,5�GHWHNWRU�3'����� 13140 13 060 20

Likriktare EXE-2000 18108 13 060 22

5HOl 20470 13 060 32

Sockel 20475 13 060 33

Lins 43 13031-43 13 060 45

2A. Kopplingsexempel


