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EX-11 ilr en logikmodul fdr styrning av belysning i
samband med ndrvarodetekterin g.

EX-11 anvdndes i de fall man Onskar sldcka och tdn-
da manuellt helt eller delvis, varvid sltickning sker
med ndrvarodetektorn om ingen vistas ilokalen.

Tidigare system med ntirvarodetektering har inte
hanterat detta fullt ut. Funktionen kan med en bygel
dndras til l 2 olika nivier enligt foljande praktikfall som
bdittre belyser fun ktionerna:

1) FOreliisningssal med ndd, steg och huvudbelys-
ning ddr n6d och stegbelysning skall tdndas si fort
nAgon kommer in i lokalen och huvudbelysningen
skall kunna tdndas manuellt. Detta fall air Atergivet
med nedanstAende schema.

2) Skolsal drir b6de tavelbelysning och huvudbelys-
ning skall kunna tdndas/sldckas manuellt. I detta fall
skall bygeln enligt bredvidstAende ritning borttagas.

I biigge fallen sldckes bAda belysningsgrupperna nar
alla l€imnat lokalen.

OBS: Bygeln skall tas bort/sdttas dit enbart nflr
EX-l1 ir spinningsl6s.

Funktionen med logikmodul EX-l1 blir fdljande:

Anl?iggningen stAr normalt blockerad, ndr n69on
kommer in i lokalen, tdndes som exempel stegbelys-
ning och n<idbelysning.

FOrst ndr man ger en kortvarig impuls frAn en slutan-
de kontakt, kommer belysningen att ti indas. Belys-
ningen tdnds vid impuls frin den slutande
kontakten under 15 sekunder innan dess miste

Aven den grupp som tdnds automatiskt gAr att
sldcka/tdnda manuellt via en slutande kontakt.
Pulsstyrningen medger en mycket enkel uppkoppling
och handhavande, obegrdnsat antal kontakter kan
tdnda och sldcka samma armatur eller grupp av ar-
maturer.
Eftersom detta dr en svagstromsinstallation eir det
mycket enkelt att dra ut denna mandver till olika plat-
ser i lokalen till enkla billiga slutande kontakter.
Ingingarna for tdndning/sldckning har en ingingsfor-
drojning p6 400ms, for att filtrera bort ev. storningar.
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detektorn pAverkas fdr att inte be-
lysningen skall slockna.

Ovanniimnda kontakt kan vara pla-
cerad pA samma plats som en kon-
ventionell strombrytare d.v.s. innan-
fOr dOrren eller i lokalens kanalisa-
tion i anslutning til l podie etc.

Belysningen kommer nu att fOrbli
tiind sA l:inge nigon vistas i rum-
met. Ndr narvaron i lokalen upphOrt
startar den inbyggda tidrdkningen i
detektorn och sldcker efter instdlld
tid exempelvis 2 - 3 minuter.

I samma Ogonblick som ljuset
sldcks blockeras anliiggningen pA
nytt och en ny aktiv Atgdrd (puls frAn
anvdndare) beh6vs, for att tdnda
den vanliga belysningen.

For att ytterligare anpassa systemet
til l mdnniskan har logiken 6ven den
funktionen, att om man vet att man
skall ldmna lokalen fOr dagen eller
beh6ver sldcka kan man genom yt-
terligare en puls frAn nAgon kontakt
sldcka ljuset.

Det gAr sAledes att nedkorta den in-
stdllda tiden efter sista rorelse som
instdllts genom att ge ytterligare en
puls til lsystemet.

OBSERVERAI Anvfi nd separat
slutning av lysrdr och st6rre

kontaktor vid an-
induktiva laster.
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