
EX-1'1 dr en logikmodul f6r styrning av belysning i sarn
band med ndrvarodetektering.
EX-11 anviindes i de fall man onskar sldcka och tdnda
manuellt helt eller delvis, varvid sldckning sker med ndr-
varodetektorn om ingen vistas i lokalen.
Tidigare system med ndrvarodetektering har inte hante
rat detta fullt ut. Funktionen kan med en bygel dndras till
2 olika niv6er enligt fOljande praktikfall som bdittre bely-
ser funktionerna:
1) Fdrel;isningssal med n6d, steg och huvudbelysning
diir n6d och stegbelysning skall t€indas s6 fort n6gon
kommer in i lokalen och huvudbelysningen skall kunna
teindas manuellt. Detta fall iir itergivet med nedanst6en-
de schema.
2) Skolsal diir bAde tavelbelysning och huvudbelysning
skall kunna tdndasisldckas manuellt. I detta fall skall bv-
geln. enligt bredvidstAende ritning borttagas. Se losning
pi sidan 9.
I baigge fallen sldckes bAda belysningsgrupperna ndr alla
ldmnat lokalen.
OBS: Bygeln skall tas borUsiittas dit enbart nir EX-11
ir spinningslds.

Funktionen med logikmodut EX-11 blir f6tjande:
Anldggningen st6r normalt blockerad, ndr n6gon kom-
mer in i lokalen, tdndes som exempel stegbelysning
och n6dbelysning.

Pulsstyrningen medger en mycket enkel uppkoppling
och handhavande, obegrdnsat antal kontaktei kan.tiindi
och sldcka samma armatur eller grupp av armaturer.
Eftersom detta iir en svagstrdmsinstallation dr det myck-
et enkelt att dra ut denna manOver till olika olatser i l6ka
len tillenkla billiga slutande kontakter.
Ingingarna fOr tdndning/sldckning har en ingAngsfor-
drojning pd 400ms, f6r att filtrera bort ev. storningar.
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Bygel

Passiv lR-detektor
Visonic SRN-2000ET

rtningsspdnning
l0 v Ac/Dc

5ng for slutande
)) detektor etc.

tz indning/sldckning
sp B-gruppen

Ovannimnda kontakt kan vara place
rad pi samma plats som en konventio-
nell strdmbrytare d v s innanfdr ddrren
eller i lokalens kanalisation ianslutning
till podie etc.
Belysningen kommer nu att fdrbli tilnd
sA lange nAgon vistas i rummet. Niir
ndrvaron i lokalen upphOrt startar den
inbyggda tidrdkningen i detektorn och
sldcker efter instdlld tid exempelvis 2 -
3 minuter.
I samma dgonblick som ljuset sldcks
blockeras anldggningen pi nytt och en
ny aktiv Atgdird (puls frin anvdndare)
behOvs, fdr att tdnda den vanliga
belysningen.
For att ytterligare anpassa systemet till
mdnniskan har logiken dven den funk-
tionen, om man vet att man skall ldmna
lokalen fdr dagen eller behdver sldcka
kan man genom ytterligare en puls frAn
n6gon kontakt sliicka ljuset.
Det gir sAledes att nedkorta den in-
stdllda tiden efter sista rOrelse som in-
stdllts genom att ge ytterligare en puls
tillsystemet.
Aven den grupp som tdnds automat-
iskt gAr att sldcka manuellt via en
slutande kontakt.
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