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Akustisk närvarodetektor
AD-36 DL

E-nr.  13 060 82

 ` DALI-kompatibel akustisk detektor 
 ` Enkel installation
 ` Detekteringsområde upp till 50 meter 

i diameter
 ` En detektor detekterar ett trapphus med 

fem våningar
 ` Automatiskt samarbetande detektorer
 ` Kräver inte datorprogrammering men  

möjligheten finns  

DALI

Nivåväljare NP-2T DL, NP-3T DL
Nivåväljare växlar mellan förinställda belysningsnivåer och 
används för att skapa en dynamisk belysning. Belysnings- 
nivåerna ställs enkelt in med två potentiometrar i nivåväljarna.

Nivåväljare NP-2T DL    E-nr: 13 060 80
Nivåväljare NP-3T DL    E-nr: 13 060 81

DALI-driver PS-1250 DL
DALI-driver kopplas till 230 VAC och strömförsörjer en DALI-
slinga med 250 mA. Den har dubbla plintar för anslutning till 
DALI-slingan. Lysdioder indikerar spänningssatt modul och 
spänning på DALI-slingan. Beräknad säljstart december 2016.

E-nr 17 850 00

IR-detektor PD-33 DL
PD-33 DL är en passiv infraröd detektor avsedd för närvaro-
detektering och styrning av belysningsarmaturer via en DALI-
bussledning. Den har en pyroelektrisk sensor som reagerar på 
förändringar i värmestrålningen.  

E-nr 13 060 85

Strömbudget 
Beakta antalet detektorer beroende på vilken DALI-driver som 
används.

Besök hemsidan
• Projekteringsguiden
• Produkter
• Filmgalleriet
• Manualer

Teknisk specifikation AD-36 DL
Detekteringsområde: Max. räckvidd 50 m i diameter beroende på lokal och 

inredning.

Spänning: Matas av DALI-bussen.

Ström:   Max. 15 mA. 

Detektor: Mikrofon lyssnar på infraljud (LF) och hörbara ljud (HF). 

Kapsling: Plastkapsling för infälld montering i 67 mm standard 
apparatdosa eller för utanpåliggande montering.

Mått ( B x H x D): 84 x 84 x 35 mm.

Färg: Vit.

Produkt E-nr
Akustisk detektor AD-36 DL 13 060 82 

Tillbehör



AD-36 DL

AD-36 DL

Trapphus
Trapphus är ofta en sluten lokal dit tillträde sker 
genom ett antal dörrar. Det gör den akustiska tekni-
ken fördelaktig, den enda teknik som ger upptänd-
ning samtidigt som dörren öppnas. En AD-36 DL 
räcker normalt för att detektera ett trapphus med fem 
våningar.

Källargång, vindsförråd 
I slutna källar- och vindsutrymmen är den akustiska 
tekniken oöverträffad, den enda teknik som ger 
upptändning samtidigt som dörren till lokalen 
öppnas. Detektering av närvaro sker även in i  
öppna förråd och genom gallerdörrar.

Inkopplingsexempel med AD-36 DL

AD-36 DL som hjälpdetektor
AD-36 DL kan användas som hjälpdetektor i kombination 
med IR-detektering i t.ex korridorer där en eller flera 
ingångar är dolda för IR-detektorn.                        

I exemplet styr AD-36 DL belysningsnivåerna direkt till alla armaturer och inte via scener. Konfigurationen 
visar en AD-36 DL som automatiskt tänder alla armaturer till 100 % med ”Direct level”. Ca 2 minuter efter sista 
närvarodetektering dimrar detektorn ner belysningen till grundljus 10 %. Efter ytterligare ca 30 minuter med 
grundljus släcks alla armaturer. Tiderna för belysningsnivåerna kan justeras i detektorn. 

Garage
Akustisk detektering är lämplig i slutna garage och 
ger upptändning när en dörr till garaget öppnas.  
Besökaren möts av ett ljust och tryggt garage. De-
tekteringsområdet är ca 50 m i diameter.

Mikrofon
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AD-36 DL detekterar de låga frekvenser som 
uppstår när en dold dörr öppnas och tänder belys- 
ningen. Enbart akustisk detektering fungerar inte 
alltid tillfredsställande t.ex på grund av heltäckande 
mattor som dämpar de högre frekvenserna.

Potentiometern för inställning av 
känsligheten vid  detektering av 
låga frekvenser (LF)  

Närvarofördröjning efter senaste 
detektering tills belysningen dim-
ras ner till grundljus. 

Potentiometern för inställning av 
känsligheten vid  detektering av 
höga frekvenser (HF)

Funktionsväljare för val av 
Broadcast eller grupp 1 - 15. 

Bygel för val av manuell eller 
automatisk tändning  . 

Funktionsväljare för val av 
direktstyrning eller styrning 
med scener. Lågnivåfördröjning tills grund-

ljuset släcks.

Omklädningsrum
Omklädningsrum är ett utmärkt exempel på utrymme 
där den akustiska tekniken är överlägsen. Den akus-
tiska detektorn detekterar närvaro bakom kläder och 
runt skåp som en IR-detektor skulle ha missat. Sam-
ma detektor kan detektera närvaro i både omkläd-
ningsrum och duschrum.
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