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13. Projekteringsguiden 5C

5C. Idrottshall med IR-detektorer 

Dimbara armaturer för lysrör eller LED,  
tre belysningsnivåer

Förutsättningar
Det här exemplet visar en idrottshall med dagsljusinsläpp genom 
HWW�DQWDO�I|QVWHU��+DOOHQ�KDU�HQ�LQJnQJ�RFK�VDNQDU�YLNYlJJ�I|U�DY-
GHOQLQJ��'HQ�DQYlQGV�I|U�ROLND�W\SHU�DY�DNWLYLWHWHU��IUnQ�PRWLRQV-
gymnastik till seriematcher i innebandy och handboll. De olika ak-
tiviteterna kräver inte lika stark belysning. Därför är en anläggning 
PHG�I\UD�EHO\VQLQJVQLYnHU�LQVWDOOHUDG�

2 -10 procent  - Grundljus
FD����SURFHQW� � ��0RWLRQVOMXV��DXWRPDWLVN�WlQGQLQJ�
ca 50 procent  - Spelbelysning
���SURFHQW� � ��0DWFKEHO\VQLQJ�
gQVNDGH�EHO\VQLQJVQLYnHU�VWlOOV�LQ�L�19��7�

Ljuskällor
Ljuskällorna kan vara dimbara armaturer för lysrör eller LED med 
1–10 V eller DSI-styrning. (DSI fr o m NV-4T v2.1).

9L�UHNRPPHQGHUDU�DWW�DQWDOHW�DUPDWXUHU�|YHUGLPHQVLRQHUDV�Vn�DWW�
matchbelysningen kan justeras till 80 procent. Fördelarna med 
GHQQD�O|VQLQJ�lU�ÀHUD�

• 'ULIWGRQHQ�InU�OlJUH�DUEHWVWHPSHUDWXU��YLONHW�DYVHYlUW�I|UOlQJ-
er driftdonens livslängd.

• gNDG�OLYVOlQJG�Sn�O\VU|UHQ�

• 0LQVNDG�XQGHUKnOOVNRVWQDG�JHQRP�OlQJUH�OLYVOlQJG�

Styrsystem
6W\UV\VWHPHW�lU�XSSE\JJW�NULQJ�QLYnYlOMDUHQ�19��7��1lUYDURQ�L�KDO-
OHQ�GHWHNWHUDV�DY�HQ�,5�GHWHNWRU�3'������PHG�OLQV�QU��������[����P��� 
9LG� LQWUlGH� L�KDOOHQ� WlQGV�PRWLRQVOMXVHW�DY� ,5�GHWHNWRUQ�RP�GHW�

QDWXUOLJD�OMXVHW�IUnQ�I|QVWUHQ�LQWH�UlFNHU��(Q�OMXVVHQVRU�PlWHU�OMX-
set i hallen och blockerar upptändningen om det naturliga ljuset 
är tillräckligt.

2P�DNWLYLWHWHQ�L�KDOOHQ�NUlYHU�PHUD�OMXV�Vn�NDQ�EHO\VQLQJHQ�WlQ-
GDV�L�\WWHUOLJDUH�WYn�VWHJ��6SHOEHO\VQLQJHQ�WlQGV�PHG�HQ�SXOVJL-
YDQGH�WU\FNNQDSS��1\�WU\FNQLQJ�Sn�NQDSSHQ�VOlFNHU�EHO\VQLQJHQ��
0DWFKEHO\VQLQJHQ�VNDOO�LQWH�NXQQD�WlQGDV�DY�YHP�VRP�KHOVW�RFK�
VNHU�GlUI|U�PHG�W�H[��HWW�NRGOnV�HOOHU�HQ�Q\FNHOVWU|PEU\WDUH�

1lU� DNWLYLWHWHQ� L� ORNDOHQ� KDU� XSSK|UW� �QlUYDURGHWHNWRULQJnQJHQ�
LQWH� OlQJUH� lU� SnYHUNDG�� VlQNV� EHO\VQLQJVQLYnQ� WLOO� JUXQGOMXVQL-
YnQ��7LPHUQ� L�19��7�E|UMDU� DWW� UlNQD�QHU� �L� H[HPSOHW� �� WLPPD���
Därefter släcks belysningen helt. 

Se kopplingsexempel på nästa sida.

Placering av detektor
$YJ|UDQGH�I|U�IXQNWLRQHQ�lU�SODFHULQJHQ�DY�GHWHNWRUQ��([HPSOHW�
QHGDQ�YLVDU�KXU�GHWHNWRUQ� VNDOO� SODFHUDV��0HG�GHQQD�SODFHULQJ�
XSSQnV�RSWLPDO�GHWHNWHULQJ�YLG�LQSDVVDJH��'HVVXWRP�VHU�LQWH�GH-
WHNWRUQ�XW�JHQRP�LQJnQJHQ��YLONHW�LQQHElU�DWW�EHO\VQLQJHQ�LQWH�I|U-
EOLU�WlQG�QlU�QnJRQ�SDVVHUDU�XWDQI|U��'HWHNWRUQ�lU�SODFHUDG�L�K|U-
QHW�OlQJVW�ERUW�LIUnQ�LQJnQJHQ�Sn��±����P�K|MG��0RQWHULQJVK|MGHQ�
är mycket viktig för säker detektering. För hög montering kan ge 
UHODWLYW�VWRUD�\WRU�PHG�GnOLJ�GHWHNWHULQJ�

Som skydd av detektorn mot bollar och liknande används skydds-
galler för hörnmontering.
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5C
5C. Kopplingsexempel

.RSSOLQJVVFKHPDW�JlOOHU�lYHQ�I|U�GLPEDUD�/('�DUPDWXUHU�PHG��±���9�HOOHU�'6,�VW\UQLQJ�IUnQ�19��7���'6,�IU�R�P�19��7�Y�����

Uppgifter för strömbudget

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

0D[LPDO�
effekt (W) 

,5�GHWHNWRU�3'����� 25 0,3

1LYnYlOMDUH�19��7 70 0,8

Produkt  Best. nr E-nr

,5�GHWHNWRU�3'����� 13140 13 060 20

Likriktare EXE-2000 18108 13 060 22

1LYnYlOMDUH�19��7 13171 13 060 66

Ljussensor LS-10 13100 13 060 16

Kodförbikopplare CL-8 19149

Alternativ materiel

Skyddsgaller, hörnmontage 13039 13 060 34
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Användning av idrottshallen en dag i oktober
1. Läraren gör i ordning hallen före första lektionen, det naturli-

ga ljuset är inte tillräckligt och belysningen tänds automatiskt 
WLOO�PRWLRQVOMXVQLYnQ�����SURFHQW��

2. Första lektionen börjar kl. 8.10 och är motionsgymnastik och 
30 procent belysning räcker.

3. 5DVW��EHO\VQLQJHQ�GLPUDV�QHU�WLOO�JUXQGOMXV�FD���PLQXWHU�HIWHU�
att sista personen lämnar hallen.

4. Andra lektionen börjar med uppvärmning och motionsbe-
lysning (30 procent, automatisk tändning). Därefter spelas 
innebandy varvid matchbelysningen tänds (80 procent) med 
WU\FNNQDSSHQ�RFK�GlUHIWHU�NRGOnVHW�

5. 5DVW�� OMXVHW� GLPUDV� QHU� WLOO� JUXQGOMXV� FD� ��PLQXWHU� HIWHU� DWW�
sista personen lämnar hallen.

6. Spelbelysningen tänds manuellt (50 procent) med tryckknap-
pen när tredje lektionen startar (basketboll).

7. Lunchrast, belysningen dimras ner till grundljus 2 minuter ef-
ter att sista personen lämnar hallen.

8. Kl. 13.00 startar en lektion med motionsgymnastik, det natur-
liga ljuset är tillräckligt, och ljussensorn blockerar den auto-
matiska tändningen av belysningen.

9. Belysningen släcks helt 2 timmar efter att den dimrats ner till 
JUXQGOMXVQLYnQ�

10. Lektion med innebandyspel, spelbelysningen (50 procent) 
tänds med tryckknappen.

11. Undervisningen slut för dagen, belysningen dimras ner till 
grundljus ca 2 minuter efter att sista personen lämnar hal-
len.

5C. Energidiagram

12. Innebandylaget har träning, spelbelysningen (50 procent) 
tänds med tryckknappen.

13. 0RWLRQVJ\PQDVWLN�PHG�)ULVNLV�	�6YHWWLV��PRWLRQVEHO\VQLQJ-
en (30 procent) tänds automatiskt.

14. Seriematch i basket. Uppvärmningen sker med spelbelysning 
(50 procent tryckknapp) och vid matchstart tänds matchbe-
O\VQLQJHQ�����SURFHQW��PHG�NRGOnV�

15. Hallen lämnas och belysningen dimras ner till grundljus ca 2 
minuter efter att sista personen lämnar hallen.

16. 1nJRQ� KlPWDU� HQ� NYDUJO|PG� YlVND�� PRWLRQVEHO\VQLQJHQ�
tänds automatiskt (30 procent) och dimras ner till grundljus 
ca 2 minuter efter att lokalen blir tom.

17. 2 timmar efter sista detektering släcks belysningen helt.


