Ljussensor LS-12R
Inkopplingsanvisning

Best. nr 13102, E-nr. 13 008 48
Installation - inkoppling

Skymningsrelä
LS-12R kan även fungera som skymningsrelä, i detta läge bör
omslagsfördröjningen ”switch delay” justeras upp till mellan 10
och 20 minuter. Tänk på att sensorn i detta läge inte får monteras så att ljuset ifrån lokalens armaturer påverkar den. Det finns
lösa blockeringsringar att beställa för att avskärma sensorn.

LS-12R är en fristående ljussensor som matas med 12 VDC
och har en växlande reläutgång. Reläutgången är endast dimensionerad för att manövrera lågspänning t.ex. styrsignaler.
Sensorn kan användas till många av Extronics produkter som
har en ljussensoringång för uppstartsblockering, dock ej till de
produkter som arbetar med konstantljusreglering.
LS-12R fungerar till: AD-500, AD-600, EX-13, NP-2T DL, NV-2,
NV-2T DSI, NV-2T DL och NV-4T.
Den fungererar inte till: NP-3T DL, NV-3 TR eller EX-22 då
dessa jobbar med ljusreglering och behöver ljussensor LS-11.
LS-11 skickar en analog signal och LS-12R ger endast slutning/
brytning.

Lysdiodsindikering - testläge
Indikeringsdioden är att betrakta som en indikering om ljussensorn uppfattar att ljuset ligger över eller under inställd tröskel. I
testläget är indikeringsdioden aktiverad, omslagsfördröjningen förbikopplad och omslaget sker omedelbart när ljuströskeln
passeras och utgångsfunktionen påverkas. I testläget är det enkelt att se vad sensorn uppfattar som ljust eller mörkt.
Grön blink = Ljust Röd blink = Mörker.

LS-12R används då man vill ställa in ljusnivån i ljussensorn och
få en återkoppling via indikeringsdioden direkt på plats. Den kan
även användas då man vill ha en och samma ljussensor till flera
olika nivåväljare vilket, möjliggörs av den potentialfria reläutgången. Ljusratten i nivåväljaren/logikmodulen ställs då i mittläge och
ljusnivån ställs istället in i LS-12R. Ljussensorn LS-12R lämpar
sig också för att ge en signal till andra överordnade system.

Aktivering av testläge
Testläget aktiveras under en minut vid strömpåslag, eller när
potentiometern ”LUX” vrids. Testläget återgår automatiskt efter
en minut. Tiden i testläge fylls på varje gång inställt tröskelvärde för ljusnivån passeras.
Testläget kopplas omedelbart bort om positionen för indikeringsdiodens bygel ändras.

Potentiometer LUX
Ändlägena ”måne” och ”sol” kan användas för att testa inkopplingen och tvinga reläet att slå om.
•
Läge måne: Reläet från.
•
Läge sol: Reläet till.

Lysdiodsindikering - normalläge

Där i mellan fungerar det enligt följande: Ju närmare månen potentiometern står, desto mörkare måste det vara för att relät ska dra.

Röd snabb blink = Infallande ljus är över inställt tröskelvärde,
sensorn uppfattar ljus men är under omslagsfördröjning och reläutgången är fortfarande aktiv.

Röd långsam blink = Infallande ljus är under inställt tröskelvärde, sensorn uppfattar mörker och reläutgången är aktiv.

Uppstartsblockering
LS-12R kan användas för att blockera automatisk upptändning i
lokaler med ljusinsläpp.
Notera: Vid anslutning till Extronics produkter ska C och NC i
LS-12R anslutas till ljussensoringången i nivåväljaren / logikmodulen. Blockeringen släpper då när relät i LS-12R drar.

Grön långsam blink = Infallande ljus är över inställt tröskelvärde, sensorn uppfattar ljus och reläutgången är ej aktiverad.
Grön snabb blink = Infallande ljus är under inställt tröskelvärde, sensorn uppfattar mörker men är under omslagsfördröjning
och reläutgången är ännu ej aktiverad.
Notera: Då reläutgången är aktiverad innebär det slutning mellan NO och C.

Inställningar i LS-12R
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s

Bygel - Max (lux), inställningsområde för
potentiometer "LUX"
- High: 0,5 - 10 000 lux
- Low: 0,5 - 2000 lux
Potentiometer - LUX, tröskelvärde för
ljusnivå då omkoppling ska ske. Två
inställningsområden, väljs med bygeln
MAX (lux).
Potentiometer - Switch delay omkopplingsfördröjning, 0 - 20 minuter.

Indikeringsdiod

Bygel - indikeringsdiod
- On: Indikeringsdioden släcks aldrig.
- Off: Indikeringsdioden tänd i "Testläge",
slocknar automatiskt.
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Kopplingsexempel

Nivåväljare
NP-2T DL

12
C NC VDC

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Akustisk detektor AD-36 DL

s

s

Mikrofon

BCD

45
23 6

01

EF

789A

5m
2,m

1h

1m

2h

+

Produkt		

Best. nr

E-nr

Ljussensor LS-12R

13102

13 008 48

Akustisk detektor AD-36 DL

13151

13 060 82

Nivåväljare NP-2T DL

13180

13 060 80

Ljussensor
LS-12R

Se flera inkopplingsexempel på extronic.se.

Teknisk specifikation
Spänning:

9 - 16 VDC.

Reläutgång:

12 VDC/1 A potentialfri växlande.
Reläet drar vid mörker.

Ström:

Min: 6,5 mA, Max: 20 mA
91 x 31 x 23 mm.

Mått (H x B x D):
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