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4F. Trapphall med två belysningskanaler

Dynamisk belysningsstyrning med dimbara
armaturer för lysrör eller LED

Gemensam funktion för båda kanalerna
Vid inträde i trapphallen tänds belysningen till den normalnivå
t.ex. ca 80 procent. Belysningen förblir tänd till 80 procent under
belysningen till grundljusnivån

Förutsättningar
Trapphallen är en sluten lokal dit tillträde sker genom ett antal
dörrar. Det gör den akustiska tekniken oöverträffad, den enda
teknik som medger upptändning innan inträde i lokalen. I denna
vinklade trapphall har den ena delen vid trappan och hissen föns-

helt mörkt i trapphallen.

släcks belysningen helt under en viloperiod. Därigenom undviks
belysningen tändas vid närvaro.

minskar drastiskt.

OBS! Vid akustisk detektering är det en förutsättning att
trapphallen är slutet, dvs att det är dörrar, som normalt är
stängda, mot alla andra utrymmen.

Ljuskällor

Tillval

ningsgrupper och kan vara dimbara armaturer för lysrör eller LED
med 1–10 V eller DSI styrning.

Genom inkoppling av en eller
flera parallellkopplade
impulstryckknappar kan
belysningen dimras manuellt.

Styrsystem

Belysningen i trapphuset styrs av en separat anläggning.
Se applikation 4A och 4B.

dimbara armaturer är det viktigt att utföra anläggningen enligt
principen dynamisk belysningsstyrning
-

i anläggningar med analoga driftdon.

Funktion
Systemet är uppdelat i två områden
väljare (NV-2T) via kanal A i den akustiska detektorn AD-600. Vid

Placering av detektorer
-

närvaro detekteras.
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ningar hänvisas till manualen för AD-500/600.
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Akustiska detektorn
Svenskt patent nr 9201493-5
-

AD-600. AD-500 har metallkapsling och inbyggd mikrofon. AD-600

Se respektive manual för justering och programmering.

4F. Kopplingsexempel
Kopplingsschemat gäller även för dimbara LED-armaturer.

Normalljus

100%
80%

Grundljus

Produkt

Best. nr

E-nr

Akustisk detektor AD-600

13091

13 060 12

13106

13 060 15

13169
13100

13169B

13 060 65

Ljussensor LS-10

Uppgifter för strömbudget
Produkt

förbrukning (mA)

effekt (W)

13 060 63

22

0,3

13 060 16

45

0,6

Alternativ materiel

Tel: 08-609 29 00

2-10%

Se sid. 215 0ch 217 för alternativ inkoppling med
NV-2T DSI.
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4F. Energidiagram, dynamisk belysningsstyrning med två grupper i trapphus
En dag i september
Den gula ytan representerar energiförbrukningen med konventionell belysningsstyrning enligt ljuskälletilverkarnas rekommendationer
om brinntider. Den gröna ytan representerar energiförbrukningen med dynamisk belysningsstyrning installerad.
Den gula ytan representerar en onödig energikostnad.
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