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13. Projekteringsguiden 4A
Styrsystem
Detta exempel visar en konventionell anläggning med akustisk 

GHWHNWRU�� WYn�EHO\VQLQJVJUXSSHU�RFK�DGDSWHUDQGH�IXQNWLRQ�� ,�H[-

HPSOHW�UHNRPPHQGHUDV�DWW�ODVWHQ�GHODV�XSS�L�WYn�JUXSSHU�PHG�WYn�
respektive en fas som styrs av den akustiska detektorns A res-

SHNWLYH�%�NDQDO��,�JUXSS�$�LQJnU�GH�ÀHVWD�DUPDWXUHUQD�RFK�L�JUXSS�
%�HWW�PLQGUH�DQWDO�DUPDWXUHU�VRP�XSSI\OOHU�NUDYHW�Sn�JUXQGOMXV�

9LG�VOlFNQLQJ�EU\WV�I|UVW� WYn�IDVHU��JUXSS�$��HIWHU�HQ�WLGVI|UGU|M-
ning inställd enligt ljuskälleleverantörens rekommendationer (ofta 

��±���PLQXWHU���2P� LQJHQ� GHWHNWHULQJ� VNHU� LQRP� W�H[�� WYn� WLP-

mar (t.ex. nattetid) släcks den tredje fasen (grupp B). Det innebär 

att systemet har en adapterande funktion som anpassar sig till 

verkliga rörelser i trapphuset. Därigenom är trapphuset inte mörkt 

XQGHU�GH�SHULRGHU�Sn�G\JQHW�QlU�GHW�lU�UHODWLYW�WlWD�U|UHOVHU��PLQVW�
grupp B är tänd.

När belysningen är helt släckt eller endast grupp B är tänd och 

QnJRQ�EHWUlGHU� WUDSSKXVHW� �HQ�G|UU�|SSQDV�� WlQGV�EnGD�EHO\V-

ningsgrupperna direkt.

För injustering och programmering av den akustiska detektorn 

hänvisas till detektorns manual. 

4A. Kopplingsexempel

4A. Trapphus med akustisk detektor 

Ej dimbara armaturer för lysrör eller LED,  
två belysningsgrupper
”Varning, detta är inte bästa miljöval”

Svenskt patent nr 9201493-5

Förutsättningar
Trapphuset är en sluten lokal dit tillträde sker genom ett antal dör-

rar. Det gör den akustiska tekniken oöverträffad, den enda teknik 

som medger upptändning innan inträde i lokalen.

Trapphus är ofta ett högfrekvent använt utrymme.
Detektering med rätt system är i allmänhet inget problem, däre-
mot är det viktigt att välja rätt sätt att styra ljuskällorna. Gör man 
fel här kan det få negativa konsekvenser, med kraftigt ökat under-
håll och slitage på både ljuskällor och driftdon.

Vid nybyggnation eller renovering rekommenderar vi att dynamisk 
belysningsstyrning installeras. Se applikationsexempel 4B som 
beskriver den dynamiskabelysningsstyrningen i trapphus!

Ljuskällor
Den här applikationen visar ett exempel med ej dimbara armatu-

rer för lysrör eller LED. Vid konventionella driftdon (drosseldrift) 

VNDOO� HOHNWURQLVND� WlQGDUH� �W�H[��$85$�6WULNH�� DQYlQGDV� I|U� DWW�
OLQGUD�VOLWDJHW�Sn�O\VU|UHQ�

Placering av detektor
3ODFHULQJHQ�DY�GHWHNWRU�RFK�PLNURIRQHU�PHG�XSS�WLOO�GXEEOD�UDGLHQ�
GHP� HPHOODQ� IUDPJnU� DY� QHGDQVWnHQGH� H[HPSHO�� 0LNURIRQHQV�
UlFNYLGG�lU���±���PHWHUV�UDGLH�EHURHQGH�Sn�DNXVWLVND�I|UKnOODQ-

den. Tak försedda med akustikplattor kan minska räckvidden för 

HF-signalen. Anslutning av mikrofonerna, som kopplas parallellt, 

kan ske med EKKX 1 x 4 x 0,25 mm². 

Uppgifter för strömbudget

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

0D[LPDO�
effekt (W) 

0LNURIRQ�$'�����$'����3� 22 0,3

Produkt  Best. nr E-nr

Akustisk detektor AD-600 13091 13 060 12

0LNURIRQ�$'����8����VW� 13106 13 060 15

Alternativ materiel

0LNURIRQ�$'����3����VW� 13105 13 060 17

6H�¿OP�L�¿OPJDOOHULHW�Sn�([WURQLFCV�
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