
903. Större kontorsrum med IR-detektor och 
dagsljusinsläpp

Förutsättningar / lösning
• Lokal med fönster.
• IR-detektering.
• Manuell tändning och dimring.
• DALI-armaturer.
• Dagsljusreglering. 

I kontorsrum och andra mindre rum är det oftast svårt att ekono-
miskt motivera en satsning på närvarostyrd belysningsstyrning. 
Investeringskostnaden med befintlig teknik är för stor i förhål-
lande till den minskade energiförbrukning (besparing) som kan 
göras. Detektering i denna typ av lokaler sker med IR-detektor 
som försetts med en högupplösande lins.

Många gånger kan andra vinster så som miljömässiga och be-
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 
lönsamt att satsa på närvarostyrd belysningsstyrning även i kon-
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-
nuellt till önskad nivå. Det kan vara irriterande att ljusnivån där 
man befinner sig inte går att ändra. Människor har olika ljusbehov 
vid olika aktiviteter. Nivåväljaren NP-3T DL ger möjlighet att ma-
nuellt reglera ljusnivån. 

Eftersom lokalen har fönster och mycket insläpp av naturligt ljus 
kan ett mer avancerat system med dagsljusrelaterad dynamisk 
belysningsstyrning installeras. 

Se även avsnitten ”Dagsljusrelaterad belysningsstyrning” och  
”Dynamisk belysningsstyrning”  på sidan 3.

Ljuskällor
Armaturerna är dimbara för lysrör eller LED med DALI-styrning.

Placering av detektor
I kontorsrum används IR-detektering med lins 51. Bilden nedan   
visar hur detektorn ska placeras. 

Se även avsnittet ”Placering av IR-detektor” på sidan 5.

Styrsystem
Styrningen av de dimbara armaturerna med HF-driftdon sker med 
DALI. Ljusstyrkan kan även regleras manuellt genom att tryck-
knappen hålls intryckt. Vid varje ny tändning återgår anläggningen 
till det inställda ljusvärde för den dagsljusreglerade belysningen.

OBS! I applikationer med PD-33 DL och stillasittande arbete med 
små rörelser, är det viktigt att detektorns bygel för detekterings- 

funktion är i läge “Low/Office” och vara försedd med lins 51.
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Inputsupply........................................... ....100-240VAC
Outputsupply...............................................12V,200mA
Digitalout....................................................Max.200mA
Timer........................................................0-120minutes
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903. Kopplingsexempel 

Produkt  Best. nr E-nr

IR-detektor PD-33 DL 13150 13 060 85

Nivåväljare NP-3T DL 13181 13 060 81

Ljussensor LS-10 13100 13 060 16

Lins 51 13031-51 13 060 46

Uppgifter för strömbudget

NP-3T DL ger 200 mA på DALI-bussen

Produkt Maximal ström- 
förbrukning (mA) 

Armatur 2

IR-detektor PD-33 DL 12

Bygel "Mode"
borttagen

"Selection
number" = F

Bygel "LED Ind"
borttagen
(tändning med knapp)

Inställning i PD-33 DL vid inkoppling med  
NP-3T DL
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