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3F
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�YLG�G|UUDUQD�

Om vikväggen är öppen (magnetkontakten sluten) tänds nor-
malljuset� �FD����SURFHQW��VWlOOEDUW� L�QLYnYlOMDUQD�� L�KHOD� ORNDOHQ�
vid inträde, oavsett vilken detektor som detekterar närvaro.

Styrsystem
)|U�DWW�NRPPD�nW�GHQ�dolda sparpotential�VRP�¿QQV�L�DOOD�XWU\P-
men med dagsljus är anläggningen försedd 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 
medför att belysningen tänds till normalljusnivå (ca 80 procent, 
VWlOOEDUW�L�QLYnYlOMDUQD��RFK�VOlFNV�Sn�YDQOLJW�VlWW�YLD�HQ�HOOHU�ÀHUD�
impulstrycknappar. Denna funktion kräver byglar mellan plint 1 
RFK���Sn�QLYnYlOMDUQD�

2P�PDQ� JO|PPHU� DWW� VOlFND� WUlGHU� VW\UV\VWHPHW� LQ��'n� QlUYD-
ron upphör (+ fördröjning inställd i detektorn) dimras belysningen 
QHU� WLOO� JUXQGOMXVQLYn� ������ SURFHQW� HQOLJW� OMXVNlOOHWLOOYHUNDUHQV�
UHNRPPHQGDWLRQHU�� VWlOOEDUW� L� QLYnYlOMDUQD�� ��2P� LQJHQ�QlUYDUR�
GHWHNWHUDV�Sn�HQ�WLOO�WYn�WLPPDU��VWlOOEDU�WLG�L�QLYnYlOMDUQD��VOlFNV�
belysningen helt. Därigenom minskar antalet tändningar och för-
VOLWQLQJHQ�Sn�O\VU|UHQ�

Alternativ funktion
Systemet kan ges tre olika grundläggande funktioner:

• Manuell� �E\JHO� PHOODQ� SOLQW� �±�� Sn� 
NV-2T DSI). Funktionen blir enligt be-
skrivningen under ”Styrsystem” ovan.

• Automatisk funktion (utan bygel). 
Belysningen tänds automatiskt vid de-
WHNWHULQJ�DY�QlUYDUR��GLPUDV�QHU�QnJUD�
minuter efter att detektering av närvaro 
XSSK|U�RFK�VOlFNV�KHOW�HIWHU�WYn�WLPPDU�
utan närvaro.

• Man-Auto��PRWVWnQG�����Nȍ�L�VHULH�PHG�
3'��������)XQNWLRQ�VRP�YLG�´0DQXHOO´�
enligt ovan, men med följande tillägg. 
Automatisk uppdimring till normalljus 
vid närvarodetektering innan belys-
ningen släckts helt.

När vikväggen är stängd styrs belysningen individuellt i respektive 
ORNDO��0DJQHWNRQWDNW�KDU�EUXWLW�VW\UVSlQQLQJHQ�WLOO�GH�WYn�UHOlQD�
A och B, se kopplingsexemplet.

3F. Lokal med vikvägg

Dimbara armaturer för lysrör eller LED

Förutsättningar
I skolsalar (eller konferensrum) ska belysningen tändas vid behov 
(skolsalen har naturligt ljus genom fönstren) och kunna släckas 
när lokalen töms. Olika aktiviteter kräver olika mycket ljus. Vid 
speciella aktiviteter ska belysningen kunna dimras manuellt till 
|QVNDG�QLYn�

NV-2T DSI (eller NV-2T) ger möjlighet att manuellt reglera ljusni-
YnQ��'HW�JnU�DWW�VOlFND�EHO\VQLQJHQ�QlU�PDQ�VNDOO�VH�Sn�¿OP�RFK�
W�H[��YLG�/XFLD¿UDQGHW��,�GHW�KlU�H[HPSOHW�NDQ�ORNDOHQ�GHODV�PHG�
en vikvägg. När väggen är stängd styrs belysningen individuellt 
i respektive halva och när väggen är öppen styrs belysningen 
gemensamt i hela lokalen. I skolsalar och konferensrum används 
,5�GHWHNWHULQJ�PHG�VSHFLDOOLQV�����'HQ�JHU�K|JVWD�P|MOLJD�XSS-
O|VQLQJ�RFK�GlUPHG�I|UPnJD�DWW�GHWHNWHUD�VPn�U|UHOVHU�

Ljuskällor
Detta exempel visar dimbara armaturer för lysrör eller LED med 
DSI-styrning, men armaturer med 1 - 10 V-styrning kan använ-
GDV� RP�QLYnYlOMDUQD� E\WV�PRW�19��7�� %HO\VQLQJHQ� NDQ� WlQGDV��
släckas och även dimras manuellt med tryckknapparna, som ej 
SnYHUNDU�QlUYDURVW\UQLQJHQ�

Placering av detektor
3ODFHULQJHQ�DY�GHWHNWRUHUQD�lU�DYJ|UDQGH�I|U�IXQNWLRQHQ��%LOGHQ�
nedan visar hur detektorerna skall placeras. I kombination med 
lins 51��VRP�WLOOnWHU�HQ�K|JUH�SODFHULQJ��XSSQnV�RSWLPDO�GHWHNWH-
ring vid inpassage. Dessutom ser inte detektorn ut genom dör-
UDUQD�� YLONHW� LQQHElU�DWW� EHO\VQLQJHQ� LQWH� I|UEOLU� WlQG�QlU�QnJRQ�
passerar i korridoren utanför.
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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�'6, 25 0,3

1LYnYlOMDUH�19��7 45 0,6

Produkt Best. nr E-nr

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

1LYnYlOMDUH�19��7�'6,���VW 13169B 13 060 65

0DJQHWNRQWDNW 14527

Likriktare EXE-2000 18108 13 060 22

5HOl���VW 20472

Sockel, 2st 20475 13 060 33

Alternativ materiel

1LYnYlOMDUH�19��7���VW 13169 13 060 63

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´�

3F. Kopplingsexempel


