
13. Projekteringsguiden

84 Extronic Elektronik AB • www.extronic.se Tel: 08-609 29 00

2C
Styrsystem

Det dynamiska systemet har armaturer med dimbara HF-
driftdon, närvarodetektering och nivåväljare.
Den dynamiska belysningsstyrningen ger följande funktion:
Vid närvaro är belysningen tänd till ca 80 procent. En minut efter 
DWW� QlUYDURQ� XSSK|U� GlPSDV� EHO\VQLQJHQ� WLOO� JUXQGOMXV� Sn� �����
procent (enligt ljuskälletillverkarens rekommendationer). Vid in-
träde i korridoren ökas belysningen direkt igen till 80 procent. 
Efter 2 timmar utan närvaro släcks belysningen helt.

1LYnYlOMDUHQ�19��7�¿QQV�lYHQ�PHG�'6,�SURWRNROO��19��7�'6,��
Studera applikationen och kopplingsexemplet noga, särskilt om 
det gäller nybyggnation eller renovering.

Installationen av detektorerna sker med enklast möjliga kabel 
W�H[��(..;���[���[������PPð��)|U�LQMXVWHULQJ�DY�,5�GHWHNWRUHUQD�
hänvisas till manualen som bifogas med detektorn eller till hand-
boken. Korrekt injustering underlättas väsentligt om fältindike-
ringsdioden BL-1 (best. nr 13035) används. Detta gäller speciellt 
L�OnQJD�NRUULGRUHU�

Dynamisk belysningsstyrning med dimbara  
armaturer för lysrör eller LED

Förutsättningar

'HQ�KlU�DSSOLNDWLRQHQ�YLVDU�HQ�NRUULGRU�GlU�G|UUDU�RIWD�VWnU�|SSQD�
och utan dolda dörrar. Korridoren används mycket frekvent under 
YLVVD�SHULRGHU�Sn�G\JQHW��G�Y�V��GHW�lU�PnQJD�SDVVDJHU��RFK�GlU-
för är ett system med dynamisk belysningsstyrning installerat.

Ljuskällor

Armaturerna är dimbara för lysrör eller LED med analog (1–10 V) 
eller DSI styrning.

Placering av detektorer och linsval

För optimal detektering och komfort är det viktigt att detektorn 
PRQWHUDV�Sn�UlWW�SODWV��GHWWD�lU�VlUVNLOW�YLNWLJW�L�NRUULGRUHU��7\YlUU�
ser man allt för ofta detektorer riktade mot dörrar och infarter med 
GHQ�SnI|OMGHQ�DWW�GHWHNWHULQJHQ�DYVHYlUW�I|UVlPUDV�

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�rätt höjd (1,6–1,9 m i korridorer).

I korridorer�Sn�XSS�WLOO�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��,�OnQJD�
NRUULGRUHU�GlU�GHW�lYHQ�lU�HQ�HQWUpG|UU�L�ERUWUH�lQGHQ�NDQ�GHWHN-
WHULQJHQ�EOL�GnOLJ�YLG�HQWUp�JHQRP�GHQQD��'HW�EHURU�Sn�DWW�GHWHN-
WHULQJHQ�LQWH�VNHU�WYlUV�IlOWHQ��'HW�¿QQV�\WWHUOLJDUH�HWW����WDO�ROLND�
OLQVHU�DWW�YlOMD�Sn��VH�YLGDUH�L�´/LQVELEOLRWHNHW´�
Se även applikation 2F med takmonterad detektor!

2C. Korridor med passiv IR-detektor 

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� DUEHWVWHPSHUDWXU� L� DUPDWXUHUQD� PHG� nWI|OMDQGH�
längre livslängd.

• 0LQVNDW�DQWDO�WlQGQLQJDU�RFK�OlJUH�WLOOI|UG�HIIHNW�PLQVNDU�
VOLWDJHW�Sn� O\VSXOYUHW�PHG�nWI|OMDQGH� OlQJUH� OLYVOlQJG�Sn�
ljuskällorna.

• 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 som t.ex. LED.
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7. Val av detekteringsprincip
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Se sidan 215 och 217 för alternativ inkoppling med  
NV-2T DSI.

Uppgifter för strömbudget

Produkt
0D[LPDO�VWU|P��

förbrukning (mA) 
0D[LPDO�

effekt (W) 

,5�GHWHNWRU�3'����� 25 0,3

1LYnYlOMDUH�19��7 45 0,6

Produkt Best. nr E-nr

,5�GHWHNWRU�3'����� 13140 13 060 20

Likriktare EXE-2000 18108 13 060 22

1LYnYlOMDUH�19��7���±���9� 13169 13 060 63

Lins 41 13031-41 13 060 44

Alternativ materiel

1LYnYlOMDUH�19��7�'6, 13169B 13 060 65

2C. Kopplingsexempel

2C. Energidiagram, dynamisk belysningsstyrning med NV-2T i korridor

Den gula ytan representerar energiförbrukningen med belysningsstyrning enligt ljuskälletillverkarnas rekommendationer. Den gröna 
ytan representerar energiförbrukningen med belysningsstyrning installerad.
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