
7. Val av detekteringsprincip

Tel: 08-609 29 00 Extronic Elektronik AB • www.extronic.se 179

13. Projekteringsguiden 8C
8C. Omklädningsrum och duschar med  
en kombinationsdetektor 

Ej dimbara armaturer för lysrör eller LED
Svenskt patent nr 9201493-5

Förutsättningar
(WW�RPNOlGQLQJVUXP�WLOO�HQ�EDGDQOlJJQLQJ�lU�HWW�EUD�H[HPSHO�Sn�
när en kombinationsdetektor PD-2210HF kan vara den bästa 
lösningen för närvarodetekteringen vid belysningsstyrning i ett 
automatiskt system.
.RPELQDWLRQVGHWHNWRUQ�3'�����+)�EHVWnU�DY�HQ�,5�GHWHNWRU�RFK�
HQ�DNXVWLVN�GHWHNWRU�L�JHPHQVDP�NDSVOLQJ��,5�GHWHNWRUGHOHQ�IXQJ-
HUDU�Sn�VDPPD�VlWW� VRP� ,5�GHWHNWRUQ�3'�������'HQ�DNXVWLVND�
detektorn detekterar endast höga frekvenser (t.ex. s-ljud, stegljud 
och skrapljud). För att belysningen skall tändas krävs detektering 
DY�,5�GHWHNWRUQ��6H�YLGDUH�XQGHU�´6W\UV\VWHP´�

Ljuskällor
Den här applikationen visar ett exempel med ej dimbara armatu-
rer för lysrör eller LED.

Placering av detektor
'HWHNWRUQ�SODFHUDV�Vn�DWW�LQSDVVDJH�VNHU�L�����YLQNHO�L�I|UKnOODQGH�
WLOO� ,5�GHWHNWRUQV� DYNlQQLQJVIlOW�� 'lULJHQRP� WlQGV� EHO\VQLQJHQ�
säkert vid inpassage i omklädningsrummet.
%HO\VQLQJHQ�I|UEOLU�WlQG�Vn�OlQJH�VRP�QlUYDUR�GHWHNWHUDV�DY�,5�
detektorn eller den akustiska detektorn. Det innebär att även om 
SHUVRQHU�lU�GROGD�I|U�,5�GHWHNWRUQ�EDNRP�VNnSHQ�HOOHU�L�GXVFKHQ�
Vn�GHWHNWHUDV�QlUYDURQ�DY�GH�OMXG�VRP�SHUVRQHUQD�DOVWUDU��/MXGHW�
IUnQ�VWULODQGH�YDWWHQ�L�GXVFKDUQD�EUXNDU�YDUD�WLOOUlFNOLJW�K|JW��GHW�
InU�LQWH�YDUD�QnJRQ�G|UU��

Styrsystem
9LG� LQWUlGH� L� RPNOlGQLQJVUXPPHW� WlQGV� EHO\VQLQJHQ� Gn� ,5�
GHWHNWRUQ� GHWHNWHUDU� QlUYDUR�� 'HW� lU� HQGDVW� ,5�GHWHNWRUQ� VRP�
kan tända belysningen. Belysningen tänds inte om enbart den 
akustiska detektorn detekterar ljud.

%HO\VQLQJHQ�I|UEOLU�VHGDQ�WlQG�Vn�OlQJH�VRP�QlUYDUR�GHWHNWHUDV�
DQWLQJHQ�DY� ,5�GHWHNWRUQ�HOOHU�DY�GHQ�DNXVWLVND�GHWHNWRUQ��'HQ�
DNXVWLVND�GHWHNWRUQV�XSSJLIW�lU�DOOWVn�DWW�KnOOD�EHO\VQLQJHQ�WlQG��
Fördelen med den akustiska detekteringen är att den även detek-
WHUDU�SHUVRQHU�VRP�lU�GROGD�I|U�,5�GHWHNWRUQ�

Efter sista detektering förblir belysningen tänd under den fördröj-
ning som är inställd med detektorns inbyggda timer. Vid ny de-
tektering innan timern räknat klart, innebär att belysningen förblir 
tänd och timern startar om.
0HG�HQ�E\JHO�L�GHWHNWRUQ�NDQ�IXQNWLRQHQ�YlOMDV�Vn�DWW�WLPHUQ�EDUD�
VWDUWDU�RP�WUH�JnQJHU��RP�HQGDVW�NRQWLQXHUOLJD�OMXG�GHWHNWHUDV��L�
H[HPSOHW� W�H[�� OMXG� IUnQ�VLPKDOOHQ���GlUHIWHU�VOlFNV�EHO\VQLQJHQ��
)|U�XSSWlQGQLQJ�NUlYV�Gn�GHWHNWHULQJ�DY�,5�GHWHNWRUQ�

Installationen av detektorerna sker med enklast möjliga kabel 
W�H[��(..;���[���[������PPð��)|U�LQMXVWHULQJ�DY�,5�GHWHNWRUHUQD�
hänvisas till manualen som bifogas med detektorn eller till hand-
boken.

Strömförsörjningen av detektorn sker med en likriktar EXE-2000.

Vid nybyggnation eller renovering rekommenderar vi att dyna-
PLVN� EHO\VQLQJVVW\UQLQJ� LQVWDOOHUDV�� 0HG� HWW� G\QDPLVNW� V\VWHP�
undviker man att armaturerna tänds och släcks ofta, vilket avse-
YlUW�PLQVNDU�VOLWDJHW�Sn�OMXVNlOORUQD�

Se applikationsexempel 8B med dynamisk belysningsstyrning.

8C. Kopplingsexempel

Uppgifter för strömbudget

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

0D[LPDO�
effekt (W) 

.RPELQDWLRQVGHWHNWRU�3'�����+) 35 0,5

5HOl����SROLJW 25 0,3

Produkt  Best. nr E-nr

Kombinationsdetektor 
3'�����+) 13136 13 060 50

Likriktare EXE-2000 18108 13 060 22

5HOl����SROLJW 20470 13 060 32

Sockel 20475 13 060 33


