
7. Val av detekteringsprincip

Tel: 08-609 29 00 Extronic Elektronik AB • www.extronic.se 109

13. Projekteringsguiden 3C
3C. Skolsal/konferensrum med passiv  
IR-detektor 

Ej dimbara eller dimbara armaturer för lysrör  
eller LED, fyra belysningsgrupper, ventilations-
styrning och brandlarmsingång

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�HOOHU�GLPUD�QHU�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��
Skolsal är ej att anse som frekvent nyttjat utrymme eftersom drift-
WLGHUQD�EOLU�UHODWLYW�OnQJD�RFK�GlUI|U�EHK|YV�LQWH�G\QDPLVN�EHO\V-
ningsstyrning.

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�
NRUULGRUHQ�XWDQI|U��3ODFHULQJHQ�DY�GHWHNWRUQ�L�GHW�K|UQ�VRP�OLJJHU�
OlQJVW�ERUW�LIUnQ�G|UUHQ�PHGI|U�DWW�GHWHNWRUQ�NDQ�PRQWHUDV�K|JUH�
XSS�YLONHW�PLQVNDU� ULVN� I|U�VNDGHJ|UHOVH��0HG�GHQQD�PRQWHULQJ�
QnU�GH�VYDJW�QHGnWULNWDGH�IlOWHQ�QHU�L�OlPSOLJ�K|MG�ERUWD�YLG�G|U-
ren.

Styrsystem
I en skolsal är belysningen närvarostyrd i fyra grupper via logik-
modulen EX-13. Belysningen kan tändas manuellt (rekommende-
ras) eller automatiskt. De fyra belysningsgrupperna är t.ex. tavel-
EHO\VQLQJ��KlOIWHQ�DY�WDNDUPDWXUHUQD�lU�YDQOLJD�QHGnWULNWDGH�RFK�
GHQ�DQGUD�KlOIWHQ�XSSnWULNWDGH�VRP�JHU�HQ�MlPQ�DOOPlQEHO\VQLQJ�
VDPW�EHO\VQLQJ� L�JUXSSDUEHWVK|UQD��'n�QlUYDURQ�XSSK|U�VOlFNV�
belysningen automatiskt efter inställd tid (3–5 min.).

Till armaturerna i huvudbelysningen är en potentiometer ansluten 
WLOO��±���9�LQJnQJDUQD�Vn�DWW�GH�NDQ�GLPUDV�PDQXHOOW��KHOW�REHUR-
ende av det övriga systemet.

Den dolda sparpotentialen
0HG�ORJLNPRGXOHQ�(;����NRPPHU�PDQ�nW�GHQ�dolda sparpoten-
tialen* genom att belysningen inte tänds automatiskt vid inträde 
i lokalen. Är det naturliga ljuset tillräckligt skall belysningen inte 
tändas. Önskad belysningsgrupp tänds med tryckknappar vid be-
hov.

Ventilationsstyrning
(;����VW\U�lYHQ�OHNWLRQVVDOHQV�YHQWLODWLRQ�YLD�HQ�VHSDUDW�XWJnQJ�
med ställbar tillslagsfördröjning (0–1 tim.) för att ventilationen inte 
VNDOO�VWDUWD�YLG�HQ�NRUWDUH�YLVWHOVH�L�ORNDOHQ��9HQWLODWLRQVXWJnQJHQ�
KDU�lYHQ�VWlOOEDU� IUnQVODJVI|UGU|MQLQJ� ��±�� WLP��� VRP�VWDUWDU�Gn�
QlUYDURQ� XSSK|U� Vn� DWW� RUGHQWOLJ� XWYHQWLODWLRQHQ� VlNHUVWlOOV��
Ventilationen kan även startas manuellt med en tryckknapp, men 
inte stängas av manuellt.

Brandlarm
%UDQGODUP�HOOHU� LQEURWWVODUP�NDQ�DQVOXWDV� WLOO� IXQNWLRQVLQJnQJHQ�
Sn�(;�����9LG� EUDQG�HOOHU� LQEURWW� WlQGV�PD[LPDO� EHO\VQLQJ� RFK�
ventilationen stängs av.

Se manual till EX-13 för inkoppling och programmering.

* Läs om ”Den dolda sparpotentialen” på sidan 5.

6H�NRSSOLQJVH[HPSOHW�Sn�QlVWD�VLGD�

6H�¿OP�L�¿OPJDOOHULHW�Sn�([WURQLFCV�
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3C
3C. 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´�

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'����� 13140 13 060 20

Logikmodul EX-13 13164 13 060 52

Likriktare EXE-2000 18108 13 060 22

3RWHQWLRPHWHU 13172

Lins 51 13031-51 13 060 46


