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I område B�UHJOHUDV�QRUPDOOMXVHW�QHU�DY�19��75�RFK�OMXVVHQVRUQ�
L�I|UKnOODQGH�WLOO�KXU�P\FNHW�QDWXUOLJW�OMXV�VRP�NRPPHU�LQ�JHQRP�
fönstren (dagsljusrelaterad).
Vid mörkrets inbrott kopplas nattprogrammet in och belysnings-
QLYnQ�EOLU�FD����SURFHQW��'HW�JHU�HWW�GlPSDW�EHKDJOLJW�OMXV�NYlOOV��
och nattetid som inte i onödan stör sovande patienter när dörrar-
QD�PRW�NRUULGRUHQ�lU�|SSQD��1DWWSURJUDPPHW�JlOOHU�EnGH�RPUnGH�
$�RFK�%�Gn�HQ�GLRG�VHU� WLOO� DWW� EnGD�RPUnGHQD�VW\UV�DY�19��7��
Observera diodens inkopplingsriktning.

'HWWD�V\VWHP�JHU�HQ�HQHUJLEHVSDULQJ�Sn�FD����SURFHQW�XQGHU�GDJ-
tid och ca 70 procent kvälls- och nattetid med tänd belysning. 

'n�QlUYDURQ�XSSK|U��GDJ��RFK�QDWWHWLG��GlPSDV�EHO\VQLQJHQ�I|UVW�
WLOO�JUXQGOMXV�Sn������SURFHQW��HQOLJW�OMXVNlOOHWLOOYHUNDUHQV�UHNRP-
mendationer) och efter 1–2 timmar släcks belysningen helt när 
WUHOlJHVRPNRSSODUHQ� VWnU� L� OlJH�”Auto”. Därigenom elimineras 
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. 
6H�GLDJUDP�Sn�QlVWD�VLGD�

Detektorerna kopplas parallellt till likriktaren EXE-2000. För injus-
WHULQJ�DY�,5�GHWHNWRUHUQD�RFK�QLYnYlOMDUHQ�KlQYLVDV�WLOO�PDQXDOHQ�
som bifogas respektive produkt.

Dynamisk belysningsstyrning i två belysnings-
områden, med dimbara armaturer för lysrör eller 
LED

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��G�Y�V��
GHW�lU�PnQJD�SDVVDJHU��RFK�GlUI|U�lU�HWW�V\VWHP�PHG�dynamisk 
belysningsstyrning installerat.

Ljuskällor
Den här applikationen visar ett exempel med dimbara armaturer 
för lysrör eller LED med 1–10 V styrning.

Placering av detektorer och linsval
,� GHW� KlU� H[HPSOHW� DQYlQGV� WYn� GHWHNWRUHU� 3'������� 'HQ� HQD�
PHG� OLQV�QU�����PRQWHUDV� ´OLJJDQGH´�PRW� WDNHW� L� ���� YLQNHO�PRW�
lodlinjen. (Se bilden nedan.) Den klarar av detektering upp till 
���P�RFK�L�GHQ�KlU����P�OnQJD�JnQJHQ�NUlYV�GlUI|U�HQ�GHWHNWRU�L�
DQGUD�lQGHQ�GlU�GHW�lYHQ�¿QQV�HWW�SDXVUXP��'HQQD�GHWHNWRU�KDU�
VWDQGDUGOLQV�QU����RFK�WlFNHU�EnGH�SDXVUXPPHW�RFK�NRUULGRUHQ�

(QVNLOGD�IlOW�L�OLQVV\VWHPHW�NDQ�PDVNHUDV�Vn�DWW�IlOW�HM�QnU�XW�L�RP�
UnGHQ�VRP�HM�VNDOO�GHWHNWHUDV�� W�H[�WYlUJnQJDU��*|U�JlUQD�SUDN-
WLVND�SURY�LQQDQ�VOXWOLJ�NRQVWUXNWLRQ�XWI|UV�

Styrsystem
9LG�Q\E\JJQDWLRQ�HOOHU�UHQRYHULQJ�QlU�GHW�¿QQV�P|MOLJKHW�DWW�YlOMD�
armaturer med dimbara driftdon skall anläggningen utföras enligt 
principen dynamisk belysningsstyrning. Tekniken kan använ-
GDV�DQWLQJHQ�YLG�VW\UQLQJ�PHG�DNXVWLVN��HOOHU�,5�GHWHNWRU��
Se kopplingsexemplet.

NV-4T används för att styra belysningen i fyra ljusnivåer genom 
växling mellan dag- och nattbelysning samt mellan grundljus 
och normalljus.
NV-3TR används för konstantljusreglering av belysningen i lo-
kaler med naturligt ljus. 

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 i NV-4T. I område A är normalljuset jus-
terat till ca 80 procent vid när-
YDUR�Sn�GDJWLG��

2K. Korridor med passiva IR-detektorer 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�WLOOI|UG�HIIHNW�PLQVNDU�VOLWDJHW�Sn�O\VSXOYUHW��VRP�JHU�
lägre arbetstemperatur i armaturerna och därmed längre 
OLYVOlQJG�Sn�O\VU|UHQ�

• 0LQVNDW�DQWDO�WlQGQLQJDU�PLQVNDU�VOLWDJHW�Sn�O\VU|UHQV�ND-
WRGHU��VRP�JHU�OlQJUH�OLYVOlQJG�Sn�O\VU|UHQ�

• 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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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

1LYnYlOMDUH�19��75 45 0,6

Produkt Best. nr E-nr

,5�GHWHNWRU�3'����� 13140 13 060 20

Lins 17 13031-17 13 060 43

Likriktare EXE-2000 18108 13 060 22

1LYnYlOMDUH�19��7 13171 13 060 66

1LYnYlOMDUH�19��75 13170 13 060 60

Ljussensor LS-10 13100 13 060 16

Diod 1N4042

2K. Kopplingsexempel
.RSSOLQJVVFKHPD�I|U�WYn�EHO\VQLQJVRPUnGHQ�GlU�GHW�HQD�KDU�GDJVOMXVLQVOlSS�

2K. Energidiagram, dynamisk belysningsstyrning med två grupper i trapphus 

En dag i september

Den gula ytan repre-
senterar energiförbruk-
ningen med konventio-
nell belysningsstyrning 
enligt ljuskälletillverkar-
nas rekommendationer 
om brinntider. 

Den gröna ytan repre-
senterar energiförbruk-
ningen med dynamisk 
belysningsstyrning in-
stallerad. 

Den gula ytan repre-
senterar en onödig en-
HUJLNRVWQDG�


