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Dynamisk belysningsstyrning med dimbara  
armaturer för lysrör eller LED

Svenskt patent nr 9201493-5

Förutsättningar

I slutna lokaler med mjuka golv, vinklar, avskärmade utrymmen 
RFK� GROGD� G|UUDU� JHU� HQ� NRPELQDWLRQ� DY� ,5�GHWHNWRU� RFK� GHQ�
akustiska hjälpdetektorn AD-300 ofta den optimala närvarode-
tekteringen. En förutsättning för denna lösning är att korridoren 
är sluten, d.v.s. att det är dörrar som normalt är stängda mot alla 
andra utrymmen. Enbart akustisk detektering fungerar ej tillfreds-
ställande på grund av det mjuka golvet.

Ljuskällor

Ljuskällorna i den här applikationen kan vara dimbara armaturer 
för lysrör eller LED med analog (1–10 V) eller DSI styrning.

Detektorplacering och linsval

,5�GHWHNWRUQV�SODFHULQJ�lU�P\FNHW�YLNWLJ�I|U�ElVWD�IXQNWLRQ�
Se beskrivning i applikation 2C för rätt placering av detektorer 
och linsval.

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. 
(IWHU���WLPPDU�XWDQ�QlUYDUR�VOlFNV�EHO\VQLQJHQ�KHOW��1LYnYlOMDUHQ�
19��7�¿QQV�lYHQ�PHG�'6,�SURWRNROO��19��7�'6,��

2D. Svårdetekterad korridor med IR-detektor 
och akustisk hjälpdetektor

'HQ� DNXVWLVND� KMlOSGHWHNWRUQ� $'����� NDQ� WLOO� VNLOOQDG� IUnQ� ,5�
tekniken tända belysningen innan inpassage sker i rummet,vilket 
ger en mycket hög komfort. Detta gör det möjligt att optimera be- 
svärliga korridorlösningar där det inte är försvarbart att montera 
,5�GHWHNWRUHU�NRUV�RFK�WYlUV�I|U�DWW�In�HQ�QnJRUOXQGD�GHWHNWHULQJ�
$'�����lU�VnOHGHV�HQ�³EHO\VQLQJVWlQGDUH´�VRP�NRPSOHWWHUDU�,5��
detektorn i detta exempel och schema.
 
9LG� LQSDVVDJH� L�RPUnGHW� �YLD�HQ�´GROG�G|UU´�NDQ�PDQ�XWJn� LIUnQ�
DWW�SHUVRQHQ� L� IUnJD�HM�VWDQQDU�QnJRQ� OlQJUH� WLG�XWDQI|U�GHQQD��
XWDQ�JDQVND�VQDUW�EHJHU�VLJ�XW� L�KXYXGVWUnNHQ�GlU� ,5�GHWHNWRUQ�
tar över detekteringen. 

9LG�YDUMH�SnYHUNDQ�DY�OMXGGHWHNWRUQ�HOOHU�,5�GHWHNWRUQ�I|UOlQJV�WL-
GHQ�PHG�GHQ�WLG�VRP�LQVWlOOWV�L�UHVSHNWLYH�GHWHNWRU��%nGD�GHWHNWR-
rena är kopplade till ett hjälprelä mot last/kontaktor för att undvika 
DWW�In�LQ�����9$&�L�GHWHNWRUHUQD��

)|U�EH¿QWOLJD�LQVWDOODWLRQHU�GlU�lOGUH����+]��HOOHU�HM�GLPEDUD�+)�
armaturer ej byts ut mot dimbara, hänvisar vi till applikationsex-
empel 2C.

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.

6H�¿OP�L�¿OPJDOOHULHW�Sn�([WURQLFCV�
hemsida www.extronic.se



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

Akustisk hjäpdetektor AD-300 35 0,5

1LYnYlOMDUH�19��7 45 0,6

Produkt Best. nr E-nr

Hjälpdetektor AD-300 13126 13 060 40

,5�GHWHNWRU�3'����� 13140 13 060 20

Likriktare EXE-2000 18108 13 060 22

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

Lins 13031-Linsnr

Alternativ materiel

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

2D. Kopplingsexempel

Kopplingsschemat gäller även för dimbara LED-armaturer.

Normalljusnivå

Grundljusnivå
2-10%

80%

100%

Se sidan 215 och 217 för alternativ inkoppling med  
NV-2T DSI.

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

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


