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4E
Placering av detektorer
3ODFHULQJHQ�DY�GHWHNWRU�HOOHU�PLNURIRQ�IUDPJnU�DY�QHGDQVWnHQGH�
H[HPSHO��)|U�PHU� LQJnHQGH�DQYLVQLQJDU�KlQYLVDV� WLOO�PDQXDOHQ�
till AD-500/600.

+lU�YLVDV�HQ�HQNHO�EHUlNQLQJVPRGHOO�I|U�SODFHULQJ�DY�WYn�PLNURIR-

ner i ett högre trapphus:

+�� ���[�U�+�� ���[�U�U� �GHWHNWHULQJVRPUnGHWV�UDGLH
H = totala höjden i lokalen som skall detekteras (eller längden 

EHURHQGH�Sn�ORNDOHQV�XWVHHQGH�
H1och H2 = placering av mikrofon/detektor. 

Observera!�0RWVYDUDQGH�EHUlNQLQJ�NDQ�VNH�I|U�KRULVRQWHOO�SOD-

cering av mikrofoner i t.ex en korridor.

3n�QlVWD�VLGD�YLVDV�HWW�NRSSOLQJVH[HPSHO��$QVOXWQLQJ�DY�PLNUR-

fonerna, som kopplas parallellt, kan ske med kabel EKKX 1 x 4 

x 0,25 mm². 

4E. Trapphus med akustisk detektor och  
glödljus 

Armaturer för glödljus eller LED
Svenskt patent nr 9201493-5

Förutsättningar
(WW�WUDSSKXV�PHG�IHP�YnQLQJDU��lU�HQ�VOXWHQ�ORNDO�GLW�WLOOWUlGH�VNHU�
genom ett antal dörrar. Det gör den akustiska tekniken oöverträf-

fad, den enda teknik som medger upptändning innan inträde i lo-

kalen. Systemet i detta exempel ger även ett behagligt och jämnt 

fördelat grundljus.

Ljuskällor
Armaturerna i det här trapphuset kan ha vanliga glödlampor eller 

/('�ODPSRU��HM�OnJHQHUJLODPSRU��

Styrsystem
OBS! Vid akustisk detektering är det en förutsättning att 
trapphuset är slutet, d.v.s. att det är dörrar, som normalt är 
stängda, mot alla andra utrymmen.

Detta system är anpassat för glödljus och är ett system där be-

lysningen automatiskt anpassas efter användningen av lokalen. 

Systemet ger en hög komfort med snabb upptändning och ett 

jämnt fördelat och behagligt grundljus (5–7 procent) i alla arma-

turer. Det ger även ett jämnt slitage och längre intervall mellan 

ODPSE\WHQ��6H�HQHUJLGLDJUDPPHW�Sn�VLGDQ�����

6\VWHPHW�IXQJHUDU�L�SULQFLS�Sn�VDPPD�VlWW�VRP�HWW�V\VWHP�I|U�dy-
namisk belysningsstyrning av lysrörsarmaturer med dimbara 

+)�GULIWGRQ��'HWWD�EHVNULYV�LQJnHQGH�L�GHQQD�KDQGERN�RFK�L�EUR-

schyren ”Dynamisk belysningsstyrning”. Tekniken kan användas 

EnGH�YLG�DNXVWLVN�VW\UQLQJ�RFK�VW\UQLQJ�PHG�,5�GHWHNWRUHU��

Akustiska detektorn
'HQ�DNXVWLVND�GHWHNWRUQ�GHWHNWHUDU�OMXG�LQRP�WYn�IUHNYHQVRPUn-

GHQ��'HOV�RK|UEDUD�LQIUDOMXG�PHG�OnJ�IUHNYHQV���±��+]��RFK�GHOV�
K|UEDUD�OMXG�PHG�K|J�IUHNYHQV���±��N+]���'HVVD�IUHNYHQVRPUn-

GHQ�lU�nWVNLOGD�DY�HWW�RPUnGH�GlU�GHWHNWRUQ�lU�G|Y��6H�DXGLRJUDP�
till höger.

'HQ� DNXVWLVND� GHWHNWRUQ� ¿QQV� L� WYn� XWI|UDQGHQ�� $'����� RFK�
AD-600. AD-500 har metallkapsling och inbyggd mikrofon. 

$'�����KDU�SODVWNDSVOLQJ� I|U�PRQWHULQJ�Sn�',1�VNHQD��(Q� OMXV-

VHQVRU�VRP�EORFNHUDU�WlQGQLQJHQ�YLG�GDJVOMXV�¿QQV�VRP�WLOOEHK|U��
Se respektive manual för justering och programmering.

Se funktionsbeskrivning och kopplingsexempel på nästa sida!
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4E. Kopplingsexempel

Funktion
Vid inträde i trapphuset detekteras närvaron och reläna A och B 

i den akustiska detektorn drar. Därmed drar kontaktorerna KA1 

RFK�.%�RFK�EHO\VQLQJHQ�WlQGV�WLOO�GHQ�QRUPDOQLYn�VRP�lU�LQVWlOOG�
PHG�GLPPHUQ�'���FD����SURFHQW�lU�HQ�ODJRP�QLYn�

'n�QlUYDURQ�XSSK|U�RFK�HIWHU� LQVWlOOG� I|UGU|MQLQJ� IDOOHU� UHOl�$� L�
AD-600. Därmed faller kontaktor KA1 och kontaktor KA2 drar. 

'LPPHU�'��VRP�lU�LQVWlOOG�Sn�FD���SURFHQW�NRSSODV�LQ�RFK�EHO\V-

QLQJHQ�GlPSDV�WLOO�GHQQD�JUXQGOMXVQLYn�

bU�GHW�LQWH�QnJRQ�QlUYDUR�L�WUDSSKXVHW�XQGHU�HQ�OlQJUH�WLG���±��
WLPPDU� VRP� lU� LQVWlOOW� VRP� I|UGU|MQLQJ� I|U� UHOlXWJnQJ� %�� IDOOHU�
kontaktor KB och belysningen släcks helt under en viloperiod. 

0D[LPDO�I|UGU|MQLQJ�VRP�NDQ�VWlOODV�LQ�I|U�UHOlXWJnQJ�%�lU�����
minuter.

I lokaler med dagsljusinsläpp kan en ljussensor LS-10 anslutas 

för att helt blockera belysningen när det naturliga ljuset är till-

räckligt.  

Uppgifter för strömbudget

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

0D[LPDO�
effekt (W) 

0LNURIRQ�$'����8�3 22 0,3

Produkt  Best. nr E-nr

Akustisk detektor AD-600 13091 13 060 12

0LNURIRQ�$'����8 13106 13 060 15

Alternativ materiel

Ljussensor LS-10 13100 13 060 16

4E. Energidiagram, belysningsstyrning i trapphus med automatisk anpassning efter användningen
Den gula ytan representerar energiförbrukningen i ett trapphus där belysningen är tänd dygnet runt. Eventuellt kan ett kopplingsur 

VOlFND�EHO\VQLQJHQ�KHOW�QnJUD�WLPPDU�XQGHU�QDWWHQ��Den gröna ytan representerar energiförbrukningen med belysningsstyrning.

Den gula ytan representerar en onödig energikostnad!


