
802. Omklädningsrum och duschar med  
akustisk detektor 

Förutsättningar / lösning
• Sluten lokal.
• Akustisk detektering.
• DALI-armaturer. 

Omklädningsrum är ett utmärkt exempel på utrymme där den 
akustiska tekniken är överlägsen. Den akustiska detektorn har 
en bra förmåga att detektera närvaro bakom kläder och runt skåp 
som en IR-detektor skulle ha missat. Med rätt monterad mikrofon 
kan samma detektor detektera närvaro i både omklädningsrum 
och duschavdelningen.

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

Placering av mikrofoner
Ljudet från strilande vatten i duscharna brukar vara så högt att 
man inte behöver ha någon mikrofon i duschutrymmen (det får inte 
vara någon dörr). Det räcker oftast med att placera mikrofonen i om-
klädningsrummet i närheten av en passage in till duschutrymmet.
Se även avsnittet ”Monteringsplats akustisk detektor” på sidan 6.

Styrsystem
Vid nybyggnation eller renovering där man får möjlighet att välja 
dimbara armaturer, är det viktigt att utföra anläggningen enligt 
principen dynamisk belysningsstyrning, för att få en låg ener-
gianvändning och låga underhållskostnader.

Se vidare i avsnittet ”Dynamisk belysningsstyrning” på sidan 3.

OBS! Vid akustisk detektering är det en förutsättning att lokalen 
är slutet, d.v.s. att det är dörrar, som normalt är stängda, mot alla 
andra utrymmen.

På nästa sida visas ett kopplingsexempel för dynamisk belysnings-
styrning med akustisk detektering och DALI-styrning. 

För injustering och programmering av den akustiska detektorn  
hänvisas till produktmanualen. 

Takmonterad
akustisk detektor
AD-36 DL
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802. Kopplingsexempel
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LED-armaturer med
DALI-styrning

Inkommande
faser

230
VAC

Akustiska
hjälpdetektorer

AD-36 DL

NL1

DA+ DA-

7 8

DALI-driver
PS-1250 DL

Input supply:...230 VAC
Output supply
(detector):...... DA+ /DA-

Produkt Best. nr E-nr

Akustisk detektor AD-36 DL 13151 13 060 82

DALI-driver PS-1250 DL 18510 17 850 00

Uppgifter för strömbudget
DALI strömförsörjning ger 250 mA.

Produkt Maximal ström- 
förbrukning (mA) 

Akustisk detektor AD-36 DL 15

Armatur 2
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Bygel ”Auto start” ska vara i läge LF+HF

”Selection number” i läge 0 (Broadcast)

Fördröjningstider ställs in efter önskemål

Normalljus = 100 %
Grundljus = 10 %
Släckt = 0 %

Inställning i AD-36 DL

Bygel ”Mode” ska vara i läge - Direct
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