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13. Projekteringsguiden 3A
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 arma-
turer med 50 Hz-drift förses med elektroniska tändare typ Aura 
Light ”Strike” eller liknande.

)|U�DWW�NRPPD�nW�GHQ�GROGD�VSDUSRWHQWLDO�VRP�¿QQV�L�DOOD�XWU\P-
men med dagsljus skall anläggningen förses med tänd-/släcklo-
gik som hindrar att ljuset tänds vid inpassage. Alla verksamheter 
kanske inte kräver tillskottsljus utöver det naturliga och det är det 
personliga behovet som skall styra när man tänder. Det medför 
DWW�EHO\VQLQJ�WlQGV�RFK�VOlFNV�Sn�YDQOLJW�VlWW�YLD�HQ�LPSXOVWU\FN-
napp. Endast när man glömmer att släcka träder detektorn in 
och släcker belysningen efter inställd tid (3–5 min.). Logikmodul  
(;����lU�OlPSOLJ�I|U�WYn�EHO\VQLQJVJUXSSHU��W�H[��KXYXGEHO\VQLQJ�
och tavelbelysning). Som tillval kan en potentiometer anslutas till 
�±���9�LQJnQJDUQD�L�KXYXGEHO\VQLQJHQV�DUPDWXUHU�Vn�DWW�GH�NDQ�
dimras manuellt, helt oberoende av det övriga systemet.

gQVNDV�ÀHUD�EHO\VQLQJVJUXSSHU�UHNRPPHQGHUDV�(;����VRP�KDU�
I\UD�NDQDOHU��P|MOLJKHW�DWW�lYHQ�VW\UD�ÀlNWV\VWHP�RFK�NDQ�DQVOXWDV�
WLOO�EUDQGODUP��9LG�EUDQGODUP�VWRSSDV�ÀlNWDUQD�RFK�EHO\VQLQJHQ�
WlQGV��<WWHUOLJDUH�LQIRUPDWLRQ�RP�(;����¿QQV�L�KDQGERNHQ�

Skolsalar är inte frekvent nyttjade utrymmen eftersom drifttiderna 
EOLU� UHODWLYW� OnQJD� RFK� GlUI|U� EHK|YV� LQWH� G\QDPLVN� EHO\VQLQJV-
styrning. 
Däremot kan ett system med logikmodul EX-22 för konstantljus-
KnOOQLQJ�NRPELQHUDW�RFK� ORJLN� I|U�QlUYDURVW\UQLQJ�DQYlQGDV�� VH�
vidare information om detta i denna handbok.

3A. Skolsal/konferensrum med IR-detektor 

Ej dimbara eller dimbara armaturer för lysrör  
eller LED, två belysningsgrupper.

Förutsättningar
I skolsalar (eller konferensrum) skall inte felaktiga kunskaper 
förmedlas. Eleverna skall inte lära sig att belysningen tänds och 
släcks automatiskt. Lär dem istället att tända vid behov (skolsalen 
har naturligt ljus genom fönstren) och att släcka efter sig. 
'HW�PnVWH�RFNVn�Jn�DWW�VOlFND�EHO\VQLQJHQ�QlU�PDQ�VNDOO�VH�Sn�
¿OP�RFK�W�H[��YLG�/XFLD¿UDQGHW��

,�VNROVDODU�RFK�NRQIHUHQVUXP�DQYlQGV� ,5�GHWHNWHULQJ�PHG�VSH-
ciallins 51. Den ger högsta möjliga upplösning och därmed för-
PnJD�DWW�GHWHNWHUD�VPn�U|UHOVHU�

Ljuskällor
Den här applikationen visar ett exempel med ej dimbara eller dim-
EDU�DUPDWXUHU� I|U� O\VU|U�HOOHU�/('��0HG�GLPEDUD�DUPDWXUHU�NDQ�
belysningen dimras manuellt med separat potentiometer som ej 
SnYHUNDU�QlUYDURVW\UQLQJHQ�

Placering av detektor
3ODFHULQJHQ� DY� GHWHNWRUQ� lU� DYJ|UDQGH� I|U� IXQNWLRQHQ�� %LOGHQ�
nedan visar hur detektorn skall placeras. I kombination med lins 
51�� VRP� WLOOnWHU�HQ�K|JUH�SODFHULQJ��XSSQnV�RSWLPDO�GHWHNWHULQJ�
vid inpassage. Dessutom ser inte detektorn ut genom dörren vil-
NHW�LQQHElU�DWW�EHO\VQLQJHQ�LQWH�I|UEOLU�WlQG�QlU�QnJRQ�SDVVHUDU�L�
korridoren utanför. 

3ODFHULQJHQ�DY�GHWHNWRUQ� L�GHW�K|UQ�VRP� OLJJHU� OlQJVW�ERUW� LIUnQ�
dörren medför att detektorn kan monteras högre upp, vilket mins-
NDU� ULVN� I|U� VNDGHJ|UHOVH�� 0HG� GHQQD�PRQWHULQJ� QnU� GH� VYDJW�
QHGnWULNWDGH�IlOWHQ�QHU�L�OlPSOLJ�K|MG�ERUWD�YLG�G|UUHQ�
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Uppgifter för strömbudget

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

0D[LPDO�
effekt (W) 

,5�GHWHNWRU�3'����� 25 0,3

Logikmodul EX-11 120 1,7

Produkt Best. nr E-nr

,5�GHWHNWRU�3'����� 13140 13 060 20

Logikmodul EX-11 13161 13 060 21

Likriktare EXE-2000 18108 13 060 22

Lins 51 13031-51 13 060 46

Alternativ materiel

3RWHQWLRPHWHU 13172

3A. Kopplingsexempel

2%6��,�DSSOLNDWLRQHU�PHG�3'������RFK�VWLOODVLWWDQGH�DUEHWH�PHG�
VPn�U|UHOVHU�lU�GHW�YLNWLJW�DWW�GHWHNWRUQV�E\JHO�I|U�GHWHNWHULQJVIXQN-

WLRQ�lU�L�OlJH�³/RZ�2I¿FH´�

3A. Energidiagram

Dold sparpotential i klassrum
Lektioner en dag i november 

´

h h
.

.


