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13. Projekteringsguiden 7C
7C. Kombinationsdetektering i källar- och 
vindsgångar

Dynamisk belysningsstyrning med dimbara  
armaturer för lysrör eller LED

Förutsättningar
I öppna källar- och vindsutrymmen med gallerväggar är närva-
rodetektering med kombinationsdetektorn�3'�����+)�RIWD�GHQ�
bästa lösningen. Detektorn är en IR-detektor i kombination med 
inbyggd akustisk�K|JIUHNYHQVGHWHNWRU�VRP�KMlOSHU� WLOO�DWW�KnOOD�
belysningen tänd. Den akustiska detekteringen startar efter att 
QlUYDUR�GHWHNWHUDWV�DY�,5�GHWHNWRUQ�

'HWHNWRUQ�NDQ�SURJUDPPHUDV�Vn�DWW�GHQ�DQSDVVDV�HIWHU�DNWLYLWH-
ten i lokalen. I den här applikationen är blockering av tändning vid 
akustisk detektering vald. Den funktionen är t.ex. användbar för 
DWW�I|UKLQGUD�WlQGQLQJ�DY�NRUWYDULJD�K|JD�OMXG��Vn�VRP�OMXGHW�IUnQ�
ett sopnedkast. 
(Q�PLQQHVIXQNWLRQ�LQQHElU�DWW�RP�PDQ�lU�Vn�W\VW�DWW�EHO\VQLQJHQ�
GLPUDU�QHU��Vn�UlFNHU�GHW�DWW�JH�LIUnQ�VLJ�QnJRW�OMXG���´9HP�VOlFNWH�
ljuset?”) för att belysningen ska tändas igen. Observera att det 
LQWH�KHOOHU�EOLU�KHOW�P|UNW��XWDQ�OMXVHW�GLPUDV�QHU�WLOO�JUXQGOMXVQLYnQ��
6H�YLGDUH�L�PDQXDOHQ�WLOO�3'�����+)�

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�

Funktion
9LG�LQWUlGH�L�NlOODUI|UUnGHW�IUnQ�WUDSSKXVHW�WlQGV�EHO\VQLQJHQ�WLOO�
normalljus� VRP�lU� LQVWlOOG�Sn�SRWHQWLRPHWHU� ´+LJK´� L� QLYnYlOMD-
ren NV-2, normalt ca 80 procent. Belysningen förblir tänd till 80 
SURFHQW�XQGHU�KHOD�QlUYDURSHULRGHQ��1lUYDURQ�GHWHNWHUDV�DY�,5�
detektorn, som delvis ser genom gallerväggarna, men i huvudsak 
är det den akustiska detektorn som detekterar ljud (högre frek-
YHQVHU��RFK�KnOOHU�EHO\VQLQJHQ�WlQG�

Belysningen sänks till grundljus�Gn�QlUYDURQ�XSSK|U����I|UGU|M-
QLQJVWLG���'HQ�lU� LQVWlOOG�Sn������SURFHQW� �EHURHQGH�Sn� OMXVNlO-
OHWLOOYHUNDUQDV�UHNRPPHQGDWLRQHU��Sn�SRWHQWLRPHWHU�´/RZ´�L�19���
och därmed blir det inte helt mörkt i källaren.
Är det inte närvaro i källaren under en längre tid, 1 - 2 timmar som 
är inställt som fördröjning i detektorn, släcks belysningen helt för 
DWW�XQGYLND�WRPJnQJVI|UOXVWHU��

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

Placering av detektorer
3ODFHULQJHQ�DY�GHWHNWRU�IUDPJnU�DY�QHGDQVWnHQGH�H[HPSHO��
Se respektive manual för ytterligare information, justering och 
programmering.
'HQ�DNXVWLVND�GHOHQ�L�GHWHNWRUQ�KDU�HQ�UlFNYLGG�Sn�FD����P��EH-
URHQGH�Sn�GH�DNXVWLVND�I|UKnOODQGHQD��3UDNWLVN�SURY�Sn�SODWVHQ�
bör utföras.

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.

45°

Skruvar

Glasvägg

Vägg

Monteringsalternativ vid

hörnmontering

Trapphus

PD-2210HF
med lins 15 som
klarar upp till 40 m

Den akustiska detektorn detekterar närvaro utanför IR-detektorns detekteringsområde.

Viktigt! 
Dokumentera alltid inställningen av tidsfunktion 

RFK�EHO\VQLQJVQLYnHU�L�QLYnYlOMDUHQ�� 
'HWWD�XQGHUOlWWDU�IUDPWLGD�XQGHUKnOO�RFK�VHUYLFH�
DY�DQOlJJQLQJHQ��$QYlQG�IRUPXOlUHW�Sn�VLGDQ�

����HOOHU�KlPWD�GHW�Sn�YnU�KHPVLGD

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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7C
7C. Kopplingsexempel, system med IR- och akustisk detektering i kombinationsdetektor i källar- och 
vindsgångar
.RSSOLQJVVFKHPD�PHG�QLYnYlOMDUH�19��7�I|U�DQDORJ��±���9�VW\UQLQJ�DY�DUPDWXUHUQD��.RSSOLQJVVFKHPDW�JlOOHU�lYHQ�I|U�GLPEDUD�/('�
armaturer.

7C. 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 
representerar en onödig energikostnad!

Uppgifter för strömbudget

Produkt Maximal ström- 
förbrukning (mA) 

Maximal 
effekt (W) 

.RPELQDWLRQVGHWHNWRU�3'�����+) 40 0,5

1LYnYlOMDUH�19��7 45 0,6

Produkt  Best. nr E-nr

.RPELQDWLRQVGHWHNWRU�3'�����+) 13136 13 060 50

Likriktare EXE-2000 18108 13 060 22

1LYnYlOMDUH�19��7���±���9� 13169 13 060 63

Lins, se linsbiblioteket 13031-linsnr

Alternativ materiel

1LYnYlOMDUH�19��7�'6, 13169B 13 060 65

´

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


