
13. Projekteringsguiden

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

2E

Dynamisk belysningsstyrning med dimbara 
armaturer för lysrör eller LED, fyra nivåer och 
kopplingsur.

Förutsättningar

'HQ�KlU�DSSOLNDWLRQHQ�YLVDU�HQ�OnQJ�VMXNKXVNRUULGRU�GlU�GHW�LQWH�
¿QQV�QnJUD�GROGD�G|UUDU�RFK�G|UUDUQD�RIWD�VWnU�|SSQD��.RUULGRUHQ�
DQYlQGV�P\FNHW�IUHNYHQW�XQGHU�YLVVD�SHULRGHU�Sn�G\JQHW��GYV�GHW�
lU�PnQJD�SDVVDJHU��RFK�GlUI|U�lU�HWW�V\VWHP�PHG�dynamisk be-
lysningsstyrning installerat.

Ljuskällor

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

Placering av detektorer och linsval

För optimal detektering och komfort är det viktigt att detektorn mon-
WHUDV�Sn�UlWW�SODWV��GHWWD�lU�VlUVNLOW�YLNWLJW�L�NRUULGRUHU��'HWHNWRUHU�
riktade mot dörrar medför att detekteringen avsevärt 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�rätt höjd (1,6–1,9 m i korridorer). Se applikation 
2B för anvisningar om placering av detektorerna.

,�OnQJD�NRUULGRUHU�Sn�XSS�WLOO����P�HUKnOOV�GHQ�ElVWD�GHWHNWHULQJHQ�
PHG� WYn� ,5�GHWHNWRUHU�PHG�standardlinsen nr 15. De placeras 
diagonalt i var sin ände av korridoren, se bilden nedan.

Styrsystem

9LG�Q\E\JJQDWLRQ�HOOHU�UHQRYHULQJ�QlU�GHW�¿QQV�P|MOLJKHW�DWW�YlOMD�
dimbara armaturer är det viktigt att utföra anläggningen enligt 
principen dynamisk belysningsstyrning��I|U�DWW�In�HQ�OnJ�HQHU-
JLDQYlQGQLQJ�RFK�OnJD�XQGHUKnOOVNRVWQDGHU��
3ULQFLSHQ�lU�GMXSDUH�EHVNULYHQ� L�KDQGERNHQV�NDSLWHO� ´'\QDPLVN�
EHO\VQLQJVVW\UQLQJ´�� 7HNQLNHQ� NDQ� DQYlQGDV� EnGH� YLG� DNXVWLVN�
VW\UQLQJ�RFK�VW\UQLQJ�YLD�,5�GHWHNWRUHU��
6H� NRSSOLQJVH[HPSHOW� Sn� QlVWD� VLGD��0HG�19��7� NDQ� GLPEDUD�
lysrörsarmaturer styras i fyra ljusnivåer.

2E. Sjukhuskorridor med passiva  
IR-detektorer 

0HG�KMlOS� DY� HQ� WLGNDQDO� IUnQ� EH¿QWOLJW� V\VWHP�� HWW� NRSSOLQJVXU�
eller en ljussensor växlar belysningen mellan ett ”dag”-program 
och ett ”natt”-program�L�19��7��3n�GDJWLG�YLG�QlUYDUR�lU�OMXVQL-
YnQ�MXVWHUDG�WLOO�FD����SURFHQW�RFK�HIWHU�P|UNUHWV�LQEURWW�lU�QLYnQ�
ca 30 procent . Det ger ett dämpat behagligt ljus kvälls- och natte-
tid som inte i onödan stör sovande patienter. Energibesparingen 
lU�GHVVXWRP�FD����SURFHQW�XQGHU�GULIW�Sn�GDJWLG�RFK�FD����SURFHQW�
kvälls- och nattetid med tänd belysning.

'n�QlUYDURQ�XSSK|U��GDJ��RFK�QDWWHWLG��GlPSDV�EHO\VQLQJHQ�I|UVW�
WLOO� JUXQGOMXV��JUXQGOMXV�Sn������SURFHQW� �HQOLJW� OMXVNlOOHWLOOYHUND-
rens rekommendationer) och efter 1–2 timmar släcks belysningen 
KHOW�QlU�WUHOlJHVRPNRSSODUHQ�VWnU�L�OlJH�”Auto”. Därigenom eli-
PLQHUDV�lYHQ�WRPJnQJVI|UOXVWHUQD�

1lU�RPNRSSODUHQ�VWnU�L�OlJH�”Man” släcks aldrig grundljuset.
1lU�RPNRSSODUHQ� VWnU� L� OlJH�”Noll” är armaturerna spännings-
lösa. Detta läge används som serviceläge.

Som tillval kan belysningen tändas manuellt med full effekt, t.ex. 
vid utrymning eller städning. För denna funktion ansluts en tryck-
knapp och ett tidrelä enligt kopplingsexemplet. Tidreläet används 
för att koppla tillbaka belysningsstyrningen efter inställd tid. 

Installationen av detektorerna sker med enklast möjliga kabeltyp 
EKKX 1 x 4 x 0,25 mm². Detektorerna kopplas parallellt till likrik-
WDUHQ�(;(�������)|U�LQMXVWHULQJ�DY�,5�GHWHNWRUHUQD�RFK�QLYnYlOMD-
ren hänvisas till manualen som bifogas respektive produkt.

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�
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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

1LYnYlOMDUH�19��7 70 0,8

Produkt Best. nr E-nr

,5�GHWHNWRU�3'��������VW 13140 13 060 20

Likriktare EXE-2000 18108 13 060 22

1LYnYlOMDUH�19��7 13171 13 060 66

Alternativ materiel

Ljussensor LS-10 13100 13 060 16

Tidrelä för DIN-skena 20467

Veckour SC2811 19170

2E. Kopplingsexempel

Kopplingsschemat gäller även för dimbara LED-armaturer med 
�±���9�HOOHU�'6,�VW\UQLQJ�IUnQ�19��7���'6,�IU�R�P�19��7�Y�����

Normalljusnivå

Grundljusnivå
2-10%

80%

100%

2E. Energidiagram, dagsljusrelaterad belysningsstyrning med NV-4T i sjukhuskorridor

Avdelning som stänger kl 21.00


