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13. Projekteringsguiden 7B
7B. Källar- och vindsgångar med akustisk  
detektor och dynamisk belysningsstyrning 

Dynamisk belysningsstyrning med dimbara  
armaturer för lysrör eller LED
Svenskt patent nr 9201493-5

Förutsättningar
I slutna källar- och vindsutrymmen är den akustiska tekniken 
oöverträffad, den enda teknik som medger upptändning innan 
inträde i lokalen. I långa kulvertar�RFK� ODJHUJnQJDU�lU�RIWD� ,5�
detektering den bästa detekteringsmetoden, se separat applika-
tionsexempel.

Ljuskällor
Ljuskällorna i den här applikationen kan vara dimbara armaturer  
för lysrör eller LED med 1–10 V eller DSI-styrning. 

Styrsystem
9LG�Q\E\JJQDWLRQ�HOOHU�UHQRYHULQJ�GlU�PDQ�InU�P|MOLJKHW�DWW�YlOMD�
dimbara armaturer, är det viktigt att utföra anläggningen enligt 
principen dynamisk belysningsstyrning��I|U�DWW�In�HQ�OnJ�HQHU-
JLDQYlQGQLQJ�RFK�OnJD�XQGHUKnOOVNRVWQDGHU�

3ULQFLSHQ�lU�GMXSDUH�EHVNULYHQ� L�KDQGERNHQV�NDSLWHO� ´'\QDPLVN�
EHO\VQLQJVVW\UQLQJ´�� 7HNQLNHQ� NDQ� DQYlQGDV� EnGH� YLG� DNXVWLVN�
VW\UQLQJ�RFK�VW\UQLQJ�YLD�,5�GHWHNWRUHU�

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

Funktion
Vid inträde i lokalen tänds belysningen till den normalnivå som 
lU� LQVWlOOG�Sn�SRWHQWLRPHWHU� ´+LJK´� L� QLYnYlOMDUHQ�19����QRUPDOW�
ca 80 procent. Belysningen förblir tänd till 80 procent under hela 
QlUYDURSHULRGHQ��'n�QlUYDURQ�XSSK|U��SOXV�HIWHU�GHQ�I|UGU|MQLQJ�
VRP�lU� LQVWlOOG� I|U� UHOl�XWJnQJ�$��VlQNV�EHO\VQLQJHQ� WLOO�grund-
OMXVQLYnQ�� 'HQ� lU� LQVWlOOG� WLOO� JUXQGOMXV� Sn� ����� SURFHQW� �HQOLJW�
OMXVNlOOHWLOOYHUNDUHQV�UHNRPPHQGDWLRQHU��Sn�SRWHQWLRPHWHU�´/RZ´�
i NV-2 och därmed blir det inte helt mörkt i källaren.

Är det inte närvaro i källaren under en längre tid, 1–2 timmar som 
lU�LQVWlOOW�VRP�I|UGU|MQLQJ�I|U�UHOlXWJnQJ�%��VOlFNV�EHO\VQLQJHQ�KHOW�
XQGHU�HQ�YLORSHULRG�� I|U�DWW�XQGYLND� WRPJnQJVI|UOXVWHU��0D[LPDO�
I|UGU|MQLQJ� VRP�NDQ�VWlOODV� LQ� I|U� UHOlXWJnQJ�%�lU�����PLQXWHU�� 
Se även diagrammet på nästa sida!

7YlWWVWXJDQ�VRP�lU�EXOOULJ�� GHWHNWHUDV�DY�HQ� ,5�GHWHNWRU� Vn�DWW�
EHO\VQLQJHQ�VOlFNV�XQGHU�SnJnHQGH�WYlWW�QlU�ORNDOHQ�OlPQDV��,5�
detektorn är ansluten i ett separat system. 

För injustering och programmering av den akustiska detektorn 
hänvisas till detektorns manual.

1LYnYlOMDUHQ�19���¿QQV�lYHQ�PHG�'6,�SURWRNROO��19���'6,��

Placering av detektorer
3ODFHULQJHQ�DY�GHWHNWRU�HOOHU�PLNURIRQ�IUDPJnU�DY�ELOGHQ��
5lFNYLGGHQ�Sn�PLNURIRQHUQD�lU����WLOO����PHWHUV�UDGLH�EHURHQGH�
Sn�DNXVWLVND� I|UKnOODQGHQ��7DN� I|UVHGGD�PHG�DNXVWLNSODWWRU�NDQ�
PLQVND�UlFNYLGGHQ�I|U�+)�VLJQDOHQ��0LNURIRQHUQD�VNDOO�SODFHUDV�
FHQWUDOW�LQRP�GHWHNWHULQJVRPUnGHW��9LG�EHKRY�NDQ�XSS�WLOO�VH[�H[-
tra mikrofoner anslutas.

'HQ� DNXVWLVND� GHWHNWRUQ� ¿QQV� L� WYn� XWI|UDQGHQ� $'����� RFK�
$'������$'�����KDU�SOnWNDSVOLQJ�RFK�LQE\JJG�PLNURIRQ��$'�����
KDU�SODVWNDSVOLQJ�I|U�PRQWHULQJ�Sn�',1�VNHQD��

Se respektive manual för ytterligare information, justering och 
programmering.

3n� QlVWD� VLGD� YLVDV� HWW� NRSSOLQJVVFKHPD� I|U� GHWWD� H[HPSHO��
Anslutning av mikrofonerna, som kopplas parallellt, kan ske med 
EKKX 1 x 4 x 0,25 mm².

De viktigaste fördelarna med dynamisk belysningsstyrning är:

• Ett jämt fördelat grundljus, utan extra armaturer, som alltid 
lyser.

• 0|MOLJKHW�DWW�VSDUD���±���SURFHQW�XQGHU�GULIW�

• /lJUH�WLOOI|UG�HIIHNW�PLQVNDU�VOLWDJHW�Sn�O\VSXOYUHW��VRP�JHU�
lägre arbetstemperatur i armaturerna och därmed längre  
OLYVOlQJG�Sn�O\VU|UHQ�

• 0LQVNDW� DQWDO� WlQGQLQJDU� PLQVNDU� VOLWDJHW� Sn� O\VU|UHQV� 
NDWRGHU��VRP�JHU�OlQJUH�OLYVOlQJG�Sn�O\VU|UHQ�

• 0|MOLJKHW�DWW�VOLSSD�I|OMD�OMXVNlOOHWLOOYHUNDUQDV�UHNRPPHQ-
dationer för brinntider, vilket drastiskt minskar drifttiderna 
och ökar besparingen.

<WWHUOLJDUH�I|UGHODU�¿QQV�DWW�YLQQD�JHQRP�DWW�YlOMD�DUPDWXUHU�
med energieffektiva ljuskällor som t.ex. LED.
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7B
7B. Kopplingsexempel, system med akustisk detektering och dynamisk belysningsstyrning i källar- 
och vindsgångar
.RSSOLQJVH[HPSHO�PHG�QLYnYlOMDUH�19���I|U�DQDORJ��±���9�VW\UQLQJ�DY�DUPDWXUHUQD��.RSSOLQJVVFKHPDW�JlOOHU�lYHQ�I|U�GLPEDUD�/('�
armaturer.

Uppgifter för strömbudget

Produkt Maximal ström- 
förbrukning (mA) 

Maximal 
effekt (W) 

0LNURIRQ�$'���� 22 0,3

Produkt  Best. nr E-nr

Akustisk detektor AD-600 13091 13 060 12

0LNURIRQ�$'����8 13106 13 060 15

1LYnYlOMDUH�19�����±���9� 13168 13 060 61

Alternativ materiel Best. nr E-nr

0LNURIRQ�$'����3 13105 13 060 17

1LYnYlOMDUH�19���'6, 13169A 13 060 64

Ljussensor LS-10 13100 13 060 16

7B. Energidiagram, dynamisk belysningsstyrning i källare
Den gula ytan representerar energiförbrukningen med konventionell belysningsstyrning enligt ljuskälletillverkarnas rekommendatio-
ner om brinntider. Den gröna ytan representerar energiförbrukningen med dynamisk belysningsstyrning installerad. Den gula ytan 
UHSUHVHQWHUDU�HQ�RQ|GLJ�HQHUJLNRVWQDG�

Se sid 215 och 217 för alternativ inkoppling med  
NV-2 DSI.


