
605. Lagergång med passiva IR-detektorer 
och ljusinsläpp

Förutsättningar / lösning
• DALI-armaturer.
• Upp till 50 m lång lagergång.
• En IR-detektor med lins 17.
• Extra manuell styrning med tryckknappar.

Öppna lagergångar med lager eller pallhyllor och ljusinsläpp från 
takfönster eller lanterniner.

Ljuskällor
Ljuskällorna i den här applikationen kan vara dimbara armaturer 
för lysrör eller LED med DALI-styrning.

Placering av detektorer
I lagergångar sker närvarodetektering bäst med en speciallös-
ning. Detektorn PD-2200 med lins nr 17 monteras i den ändan 
av lagergången där man oftast går in i gången. Den monteras i 
taket med ett stativ och med 45 ° vinkel mot lodlinjen. En detektor 
klarar av att detektera lagergångar som är upp till 50 m långa.
Se även avsnittet ”Placering av IR-detektor” på sidan 5.
Observera att om armaturerna är nedhängande måste detek-
torn monteras i nivå med eller under armaturerna. Se appli-
kation 206.

Enskilda fält i linssystemet kan avskärmas så att fält ej når ut i 
områden som ej ska detekteras, t.ex tvärgångar. Gör gärna 
praktiska prov innan slutlig konstruktion utförs! 

Styrsystem
Installationen av detektorerna sker med enklast möjliga kabel 
t.ex. EKKX 1 x 4 x 0,25 mm2. För injustering av IR-detektorerna 
hänvisas till manualen som bifogas med detektorn.
  
Som tillval kan manuell dimring av belysningen erhållas om en mo-
mentant slutande tryckknapp kopplas in till plint 6 och 7, se kopp-
lingsschemat. Se även manualen till NP-3T DL som också beskri-
ver inkopplingsalternativ som ger dimring från 0 till 100 procent.

LED-armaturer
Kopplingsschemat gäller även för dimbara LED-armaturer.
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NO C NC + TP

Input supply...............................................100 - 240 VAC
Output supply...............................................12 V, 200 mA
Digital out ....................................................Max. 200 mA
Timer........................................................0 - 120 minutes
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Level switch NP-3T DL

Bus power supply and bus controller
for digitally dimmable luminaires.
Timer for switching of the light.
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Ljussensor
LS-10

Nivåväljare
NP-3T DL

Uppgifter för strömbudget
NP-3T DL ger 200 mA på DALI-bussen.

Produkt Maximal ström- 
förbrukning (mA) 

IR-detektor PD-33 DL 12

Armatur 2

Produkt Best. nr E-nr

IR-detektor PD-2200 13140 13 060 20

Nivåväljare NP-3T DL 13181 13 060 81

Ljussensor LS-10 13100 13 060 16

Lins 17 13031-17 13 060 43

Vertikalvinkeln ska
vara inställd på 0o
när detektorn
monteras liggande.

Lager/arkiv 605
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