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DET NYA SYSTEMET FÖR ALL TYP AV BELYSNING 

Närvarodetektering - 230 VAC

Extronic Elektronik
Med människodetektering som affärsidé sedan 1974
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För inkopplingsexempel, filmer  
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Kopplingen är illustrativ och visar att enheterna ansluts i serie var som helst på slingan. Anslutning kan också göras som ett stjärnnät.

Årets produkt för ROT-arbeten?
Vi på Extronic har tagit tillvara på vår kunskap om energieffektiva belysnings-
lösningar och utvecklat ett system, som på ett enkelt sätt kan tända och släcka 
vanliga 230V armaturer. Nu kan vi erbjuda lösningar för att styra belysning och 
spara energi även med befintliga armaturer. Perfekt för framtida ROT-arbeten i 
mindre lokaler.

Enkel installation!
Att installera energismarta belysningslösningar i befintliga lokaler måste vara 
kostnadseffektivt. Vårt nya system ansluts på vägen mellan elskåp och armatur. 
Strömförsörjningsenheten PS-230 kan t.o.m. monteras direkt på den befintliga 
kopplingsdosan. Därefter ansluts detektorerna via en 4-ledad svagströmskabel 
i rakkoppling, stjärnkoppling eller som en kombination av de båda.
  Strömförsörjningsenheten PS-230 säkras med befintlig gruppsäkring i 
elskåpet (max 10A) och detektorerna är avsäkrade i PS-230 med inbyggd 
termosäkring. Det här gör att ingen service eller återställning krävs vid en ev. 
kortslutning.

Finns även att beställa som:

Närvaropaket PD-230 best. nr: 18500

Närvaropaket AD-230 best. nr: 18509

Smarta funktioner
Systemets smarta funktioner ger möjlighet att anpassa belysningen till lokalens 
användning. Automatisk upptändning via IR-detektor eller akustisk detektor 
skapar trygghet, men även tryckknapp kan anslutas för att låta användaren 
själv tända belysningen. Systemets uppgift blir då istället att säkerställa släck-
ning.
  Genom att ansluta en ljussensor görs systemet mer effektivt. När dagsljuset 
är tillräckligt, kan upptändningen blockeras för att spara energi. Men i ett annat 
funktionsläge kan ljussensorn istället skapa välkomnande entréer genom att 
tända belysningen och låta den lysa hela natten.
  230-systemet är ett väldigt komplett system som erbjuder trappautomat, när-
varodetektering och både blockering eller upptändning via ljussensor. Samtliga 
funktioner kan även kombineras för att skapa oslagbara lösningar.
 

Hållbarhet är viktigt
Vi har haft människodetektering som affärsidé sedan 1974 och vi vet att 
hållbarhet är viktigt.  Ett stort antal av de anläggningar som våra detektorer och 
styrutrustningar finns installerade i har varit i drift i över 20 år, och det talar sitt 
tydliga språk. 230-systemet bygger på samma kärna och är inget undantag. 
Lika viktigt är det att ljuskällorna ska hålla länge, och även där kan systemet 
bidra. Genom att tända belysningen i växelspänningens nollgenomgång, kan 
systemet minska slitaget på ljuskällorna vid upptändning.
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Tryckknapp
Vanliga återfjädrande tryckknappar kan anslutas på signalslingan, för att ge 
användaren möjlighet att själv tända belysningen. Alternativt låta det vara släckt 
och spara energi. I anläggningar med uppstartsblockerande ljussensorer, ger 
trycknappen även användaren möjlighet att tända belysningen manuellt dagtid.
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Ljussensor - LS-233
Best. nr: 18503  |  E-nr: 13 008 49

Ljussensorn mäter dagsljuset inom området 0-10 000 lux och har en ställbar 
omslagsfördröjning på 0-20 minuter. Ljussensorn har en indikeringsdiod som 
visar om ljusnivån är över eller under inställt tröskelvärde.
LS-233 kan anslutas var som helst på slingan. De tre olika funktionslägena ger 
unika möjligheter.
  Startblock används för att blockera upptändning. Om alla andra detektorer 
på slingan agerar som “hjälpdetektorer” bestämmer fotocellen om och när 
upptändning ska ske. Om en detektor detekterar närvaro, kommer belysningen 
enbart att tändas om ljussensorns krav uppfylls. Belysningen hålls sedan tänd 
så länge närvaro detekteras.
  I läge Twilight (skymningsrelä) kommer ljussensorn att aktivt tända belysning-
en när dagsljuset utifrån inte är tillräckligt, oavsett närvaro. På dagen fungerar 
anläggningen som vanligt och tänder belysningen antingen via tryckknappar 
eller via närvarodetektorerna.
  Ljussensorn LS-233 kan även arbeta “standalone” tillsammans med PS-230. 
Den här typen av lösning kan med fördel använda i entréer.
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Strömförsörjning, logikmodul och  
effektrelä - PS-230
Best. nr: 18502  |  E-nr: 13 011 37 

I befintlig anläggning kan monteringen ske direkt på befintlig kopplingsdosa. 
Matningen till belysningen kopplas då via kopplingsplinten i PS-230. Totalt 
kan fem olika enheter anslutas till PS-230 och arbeta tillsammans. Där räknas 
IR-detektorer, akustiska detektorer och ljussensorer. Tryckknappar drar ingen 
ström och därför kan ett valfritt antal tryckknappar anslutas.
Armaturernas antal varierar beroende på ljuskällans typ och styrka. Total effekt 
och startström (288A) får ej överskridas. I det här räkneexemplet använder vi 
en 12W LED-armatur med en startström på 11,5A.
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IR-detektor - PD-231
Best. nr: 18501  |  E-nr: 13 060 74

Detektorn har 40 meters räckvidd i standardutförande. Den utbytbara linsen gör 
det möjligt att optimera IR-detektorns avkänningsområde. Antingen kan flera 
avkänningsfält detektera mindre rörelser i lokalen, eller så kan färre avkän-
ningsfält förlänga IR-detektorns avkänningsområde.
  Den inbyggda ljussensorn kan användas för att blockera upptändning, då det 
infallande ljuset är tillräckligt. 
Då andra enheter tänder belysningen i lokalen, kan PD-231 vid behov konfi-
gureras om till hjälpdetektor. Det betyder att IR-detektorn då bara hjälper till att 
hålla belysningen tänd, när någon annan enhet har tänt belysningen.
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Akustisk detektor - AD-232
Best. nr: 18507  |  E-nr: 13 008 74

Den akustiska detektorn detekterar ljud (HF) och tryckförändringar (LF), dvs 
tryckförändringar som uppkommer när en dörr öppnas till lokalen. AD-232 kan 
konfigureras för att tända belysningen både vid HF och LF.
    Mikrofonens räckvidd i AD-232 är upp till 25 meter i radie för HF och 500m3 
för LF. Lokalens akustiska förhållanden och ljuddämpande matrial, kan minska 
räckvidden för HF. För att få bra detektering av tryckförändringar (LF) krävs att 
lokalen är sluten.
  Om det finns ljud i lokalen som skapar oönskade tändningar, kan detektorn 
konfigureras för att bara tända belysningen via LF, ljud (HF) kommer då enbart 
att hjälpa systemet att hålla belysningen tänd. Vid annan upptändningskälla 
t.ex. tryckknapp eller IR-detektor, kan både HF och LF användas för att enbart 
hålla belysningen tänd.
  För diskret montering, kan enheten fällas in i kopplingsdosa.
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Glödljus/halogen: 2300 W (cos φ=1)

Lysrör: 1150 W (cos φ=0,5)

LED 800 W

Kompaktlysrör: 800 W

Startström: max 288 A

800W
12W

288A
11,5A

≈ 67 armaturer

≈ 25 armaturer

Total antal armaturer  = 25 stycken

EL-CENTRAL ARMATURER


