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13. Projekteringsguiden 3B
Styrsystem
)|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 ljuset och det 
är det personliga behovet som skall styra när man tänder. Det 
PHGI|U� DWW� EHO\VQLQJHQ� WlQGV� RFK� VOlFNV� Sn� YDQOLJW� VlWW� YLD� HQ�
impulstrycknapp. Endast när man glömmer att släcka träder de-
tektorn in och släcker belysningen efter inställd tid (3–5 min.). 

Logikmodul EX-13 är lämplig för upp till fyra belysningsgrupper 
HOOHU� VRP�KlU� L� WYn� UXP�PHG� WYn� EHO\VQLQJVJUXSSHU� L� YDUMH� RFK�
VW\UQLQJ� DY� YHQWLODWLRQHQ�� 8WJnQJHQ� I|U� YHQWLODWLRQVVW\UQLQJ� KDU�
ställbar tillslagsfördröjning (0–1 tim.) för att ventilationen inte skall 
VWDUWD�YLG�HQ�NRUWDUH�YLVWHOVH�L� ORNDOHQ��9HQWLODWLRQVXWJnQJHQ�KDU�
lYHQ�VWlOOEDU�IUnQVODJVI|UGU|MQLQJ���±��WLP���VRP�VWDUWDU�Gn�QlUYD-
ron upphör för att säkerställa ordentlig utventilation. Ventilationen 
kan även startas manuellt, men inte stängas av manuellt.

Även brandlarm kan anslutas till EX-13. Vid brandlarm stoppas 
ÀlNWDUQD�RFK�EHO\VQLQJHQ�WlQGV�

Skolsal anses inte som frekvent nyttjade lokaler eftersom drift-
WLGHUQD�EOLU�UHODWLYW�OnQJD�RFK�GlUI|U�EHK|YV�LQWH�G\QDPLVN�EHO\V-
QLQJVVW\UQLQJ��'lUHPRW�¿QQV�HWW�V\VWHP�I|U�NRQVWDQWOMXVKnOOQLQJ�
kombinerat med logik för närvarostyrning som heter EX-22,  
se vidare information om detta i denna handbok. För mindre an-
läggningar med endast 1–2 belysningsgrupper används logikmo-
dul EX-11.

3B. Skolsal/konferensrum med passiv  
IR-detektor 

Ej dimbara eller dimbara armaturer för lysrör  
eller LED, två belysningsgrupper och med venti-
lationsstyrning.

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
Armaturerna kan vara ej dimbara eller dimbara för lysrör eller 
/('��0HG�GLPEDUD�DUPDWXUHU�NDQ�EHO\VQLQJHQ�GLPUDV�PDQXHOOW�
PHG�VHSDUDW�SRWHQWLRPHWHU�VRP�HM�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 dörrarna, 
YLONHW�LQQHElU�DWW�EHO\VQLQJHQ�LQWH�I|UEOLU�WlQG�QlU�QnJRQ�SDVVHUDU�
i 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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2%6��,�DSSOLNDWLRQHU�PHG�3'������RFK�VWLOODVLWWDQGH�
DUEHWH�PHG�VPn�U|UHOVHU�lU�GHW�YLNWLJW�DWW�GHWHNWRUQV�
E\JHO�I|U�GHWHNWHULQJVIXQNWLRQ�lU�L�OlJH�³/RZ�2I¿FH´�

3B. Kopplingsexempel

Uppgifter för strömbudget

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

0D[LPDO�
effekt (W) 

,5�GHWHNWRU�3'����� 25 0,3

Logikmodul EX-13 250 3,5

Produkt Best. nr E-nr

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

Logikmodul EX-13 13164 13 060 66

Likriktare EXE-2000 18108 13 060 22

Lins 51 13031-51 13 060 46

3B. Energidiagram

Dold sparpotential i klassrum
/HNWLRQHU�HQ�GDJ�L�QRYHPEHU��'HW�KlU�GLDJUDPPHW�YLVDU�HQ�DQOlJJQLQJ�PHG�WYn�EHO\VQLQJVQLYnHU��
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