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13. Projekteringsguiden 9C

9C. Större kontorsrum med IR-detektor

Dagsljusreglerad dynamisk belysningsstyrning 
med dimbara armaturer för lysrör eller LED, 
”tänd- och släcklogik” 

Förutsättningar
,� NRQWRUVUXP�RFK� DQGUD�PLQGUH� UXP�lU� GHW� RIWDVW� VYnUW� DWW� UHQW�
HNRQRPLVNW�PRWLYHUD�HQ�VDWVQLQJ�Sn�QlUYDURVW\UG�EHO\VQLQJVVW\U-
QLQJ��,QYHVWHULQJVNRVWQDGHQ�PHG�EH¿QWOLJ�WHNQLN�lU�I|U�VWRU�L�I|U-
KnOODQGH�WLOO�GHQ�PLQVNDGH�HQHUJLI|UEUXNQLQJ��EHVSDULQJ��VRP�NDQ�
J|UDV��'HWHNWHULQJ� L�GHQQD� W\S�DY� ORNDOHU�VNHU�PHG� ,5�GHWHNWRU�
som försetts med en högupplösande lins.

0nQJD�JnQJHU�NDQ�DQGUD�YLQVWHU�Vn�VRP�PLOM|PlVVLJD�RFK�EH-
kvämlighetsvinster läggas in i en ”kalkyl”, vilket kan leda till att 
investeringen kan motiveras. Dessutom kan framtida ökade en-
ergipriser samt utvecklad och billigare teknik leda till att det blir 
O|QVDPW�DWW�VDWVD�Sn�QlUYDURVW\UG�EHO\VQLQJVVW\UQLQJ�lYHQ�L�NRQ-
torsrum.

I kontorsrum ska belysningen tändas vid behov (rummet har na-
turligt ljus genom fönstren) och kunna släckas när rummet läm-
nas. Vid speciella aktiviteter ska belysningen kunna dimras ma-
QXHOOW� WLOO�|QVNDG�QLYn��'HW�NDQ�YDUD� LUULWHUDQGH�DWW� OMXVQLYnQ�GlU�
PDQ�EH¿QQHU�VLJ�LQWH�JnU�DWW�lQGUD��0lQQLVNRU�KDU�ROLND�OMXVEHKRY�
YLG�ROLND�DNWLYLWHWHU��1LYnYlOMDUQD�19��7�RFK�19��75�JHU�P|MOLJ-
KHW�DWW�PDQXHOOW� UHJOHUD� OMXVQLYnQ�� ,�GHQQD�DSSOLNDWLRQ�YLVDV� WYn�
olika lösningar, en med och en utan dagsljusrelaterad belysnings-
VW\UQLQJ��%nGD�V\VWHPHQ�KDU�dynamisk belysningsstyrning, se 
beskrivningen till höger. 

Eftersom lokalen har fönster och mycket insläpp av naturligt ljus 
kan ett mer avancerat system med dagsljusrelaterad dynamisk 
belysningsstyrning installeras. Det innebär att belysningen au-
tomatiskt anpassar sig efter det naturliga ljuset och användning-
en av lokalen. Vid detektering av närvaro dimras ljuset upp mjukt 
IUnQ�JUXQGOMXVHW�Sn�FD�HQ�SURFHQW�WLOO�GHQ�QLYn�VRP�EHVWlPV�DY�KXU�
mycket naturligt ljus som faller in i rummet.

Ljuskällor
Armaturerna är dimbara  för lysrör eller LED med analog 1–10 V eller 
DSI-styrning.

Placering av detektor
,�NRQWRUVUXP�DQYlQGV�,5�GHWHNWHULQJ�PHG�OLQV�����'HQ�JHU�K|J-
VWD�P|MOLJD� XSSO|VQLQJ� RFK� GlUPHG� I|UPnJD� DWW� GHWHNWHUD� VPn�
rörelser. 
3ODFHULQJHQ�DY�GHWHNWRUQ�lU�DYJ|UDQGH�I|U�IXQNWLRQHQ��

Bilden nedan till vänster visar hur detektorn skall placeras. I kom-
ELQDWLRQ�PHG�OLQV�����VRP�WLOOnWHU�HQ�K|JUH�SODFHULQJ��XSSQnV�RS-
timal detektering vid inpassage. Dessutom ser inte detektorn ut 
genom dörren, vilket innebär att belysningen inte förblir tänd när 
QnJRQ�SDVVHUDU�L�NRUULGRUHQ�XWDQI|U�RP�G|UUHQ�lU�|SSHQ��

Styrsystem
)|U�DWW�NRPPD�nW�GHQ�dolda sparpotential�VRP�¿QQV�L�DOOD�XWU\P-
men med dagsljus är anläggningen försedd med tänd-/släcklo-
gik som hindrar att ljuset tänds vid inpassage. Alla verksamheter 
kanske inte kräver tillskottsljus utöver det naturliga ljuset och det 
är det personliga behovet som skall styra när man tänder. Det 
PHGI|U�DWW�EHO\VQLQJHQ�WlQGV�RFK�VOlFNV�Sn�YDQOLJW�VlWW�PHG�DQ-
slutna tryckknappar. Endast när man glömmer att släcka träder 
GHWHNWRUQ�LQ�RFK�GLPUDU�QHU�EHO\VQLQJHQ�WLOO�JUXQGOMXV�Sn������SUR-
cent (enligt ljuskälletillverkarens rekommendationer) efter inställd 
WLG���±��PLQ����)|U�DWW�HUKnOOD�GHQQD�IXQNWLRQ�PHG�19��75�PnVWH�
HWW�PRWVWnQG�Sn�����Nȍ�DQVOXWDV�PHOODQ�,5�GHWHNWRUQ�RFK�QLYnYlO-
jaren, se kopplingsexemplet.

I det dagsljusrelaterade systemet anpassas belysningen även ef-
ter det naturliga ljuset (dagsljusreglerad belysningsstyrning) med 
hjälp av ljussensorn LS-10.

Styrningen av de  dimbara armaturerna med HF-driftdon sker med 
analog styrning (1–10 V). Ljusstyrkan kan även regleras manuellt 
JHQRP�DWW�WU\FNNQDSSHQ��KnOOV�LQWU\FNW��9LG�YDUMH�Q\�WlQGQLQJ�nWHU-
JnU�DQOlJJQLQJHQ�WLOO�GHW�LQVWlOOGD�OMXVYlUGH�I|U�GHQ�GDJVOMXVUHJOH-
rade belysningen.

För att förbättra resultatet och öka besparingen kan även väggut-
tag anslutas till närvarostyrningen, se applikation 9A. Det innebär 
att även armaturer för skrivbordslampa, punktbelysning, monitor 
m.m. kan närvarostyras. 

Dynamisk belysningsstyrning
Det dynamiska systemet har armaturer med dimbara HF-driftdon, 
QlUYDURGHWHNWHULQJ��QLYnYlOMDUH�RFK�HQ�OMXVVHQVRU��
Den dynamiska belysningsstyrningen ger följande funktion:
9LG�QlUYDUR�lU�EHO\VQLQJHQ�WlQG�WLOO�PD[�����SURFHQW�EHURHQGH�Sn�
det naturliga ljuset. En minut efter att närvaron upphör, dämpas 
EHO\VQLQJHQ� WLOO� JUXQGOMXV�Sn������SURFHQW� �HQOLJW� OMXVNlOOHWLOOYHU-
karens rekommendationer). Vid inträde i kontorsrummet dimras 
EHO\VQLQJHQ�PMXNW� XSS� LJHQ� WLOO� GHQ� QLYnQ� VRP�EHVWlPV�DY� GHW�
naturliga ljuset, via ljussensorn, (mellan 1 och 80 procent). Efter 
en timma utan närvaro släcks belysningen helt. 

OBS!�,�DSSOLNDWLRQHU�PHG�3'������RFK�VWLOODVLWWDQGH�DUEHWH�PHG�
VPn�U|UHOVHU��lU�GHW�YLNWLJW�DWW�GHWHNWRUQV�E\JHO�I|U�GHWHNWHULQJVIXQN-

WLRQ�lU�L�OlJH�³/RZ�2I¿FH´�RFK�YDUD�I|UVHGG�PHG�OLQV����

De viktigaste fördelarna med dynamisk belysningsstyrning 
är:

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

• /lJUH� DUEHWVWHPSHUDWXU� L� DUPDWXUHUQD� PHG� nWI|OMDQGH�
längre livslängd.

• 0LQVNDW� DQWDO� WlQGQLQJDU�� PLQVNDW� VOLWDJH� Sn� NDWRGHUQD�
RFK�OlJUH�WLOOI|UG�HIIHNW�VRP�PLQVNDU�VOLWDJHW�Sn�O\VSXOYUHW�
JHU�WLOOVDPPDQV�OlQJUH�OLYVOlQJG�Sn�OMXVNlOORUQD�

• 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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9C
9C. Kopplingsexempel, alternativa lösningar

Uppgifter för strömbudget

Produkt Maximal ström-
förbrukning (mA) 

Maximal 
effekt (W) 

,5�GHWHNWRU�3'����� 25 0,3

1LYnYlOMDUH�19��7���19��75 45 0,6

Produkt  Best. nr E-nr

,5�GHWHNWRU�3'������ 13140 13 060 20

1LYnYlOMDUH�19��7 13169 13 060 63

1LYnYlOMDUH�19��75 13170 13 060 60

Ljussensor LS-10 13100 13 060 16

Likriktare EXE-2000 18108 13 060 22

Lins 51 13031-51 13 060 46

Alternativ materiel Best. nr E-nr

1LYnYlOMDUH�19���'6, 13169A 13 060 64

9C. Energidiagram, dynamisk dagsljusreglerad belysningsstyrning med NV-3TR i kontorsrum.


