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Signalindgang Synligt lys
Spektralområde 330-720 nm

Infrarødt undertrykkelsesfilter
Spektral spids 580 nm
Aflæsningsvinkel 26º
Optisk område 0-100 lux

400-500 lux i bordhøjde

Lysdetektor

BOW-LUX

INDGANGSSPECIFIKATIONER

Til regulering af dagslys
Forsynet via smart-house
Til loftsmontering
Kanalkodning via BGP-COD-BAT
OPUS hus

Strømforsyning Forsynet via smart-house

Strømforbrug ≤ 4 mA

FORSYNINGSSPECIFIKATIONER
Forsyning Farve Bestillingsnr.
Via smart-house Hvid BOW-LUX

TYPEVALG

Indkoblingsforsinkelse ≤ 1 sek.

Ydre forhold
Tæthedsgrad IP 20
Beskyttelsesgrad 3 (IEC 60664)
Driftstemperatur 0 - +50 °C
Lagertemperatur -20 - +85 °C

Luftfugtighed (ikke-kondenserende) ≤ 85 %

GENERELLE SPECIFIKATIONER

Materiale OPUS 66 hus
66 x 66 x 35 mm

Vægt 60 g

Standarder IEC 60669, EN 55022/
EN 50081-1 og EN 55024/
EN 50082-1

er ca. 25 lux som målt af detek-
toren, afhængigt af refleksions-
graden og afstanden

Reaktionstid 9 cyklusser
≤ 1.224 ms @ 128 kanaler

Kodning
Ved hjælp af programmeringsen-
heden BGP-COD-BAT kan hver
kanal tildeles en hvilken som helst
adresse mellem A1 og P8 via pro-
grammeringstilslutningen på print-
kortet. Kablet GAP-TPH-CAB skal
anvendes ved tilslutning af BGP-
COD-BAT til et modul. Kanalfor-
delingen er som følger:

Kodningen af detektoren kan udfø-
res uden smart-house signal. Den
bevares permanent, men kan over-
skrives efter behov.

Funktioner og programmering
I forbindelse med transmission af
lysniveauer fra lysdetektorerne
anvendes kanal 2 (A2) som udgang
til serielle data. Kanal 1 (A7) anven-
des også til transmission af data.
Kanalen anvendes som en indgang
til synkronisering af de serielle data.
I konfigurationssoftwaren til smart-
house controlleren skal kanalen
vælges som en ”dagslyssynkronise-
rings”-kanal.
Smart-house controlleren genererer
derefter automatisk det synkronise-
ringssignal, der anvendes til styreen-
heden og lysdetektoren. Der er kun
behov for at konfigurere én kanal i
smart-house systemet som en syn-
kroniseringskanal, uafhængigt af
antallet af lysstyreenheder og lysde-
tektorer. Alle modulernes synkroni-
seringskanaler skal blot konfigureres
til den samme kanal, der er valgt i
smart-house controlleren.

Montering
Detektoren skal monteres under
loftet og rettes direkte mod gulvet.
Det er vigtigt at anbringe detekto-
ren et sted, hvor den ikke bliver
ramt af direkte sollys i løbet af
dagen. Det er også vigtigt, at
detektoren placeres korrekt i loka-
let. Eftersom det kan være vanske-
ligt at finde den ideelle placering
første gang, kan det være nødven-
digt at ændre detektorens place-
ring, hvis reguleringen i løbet af
dagen ikke er optimal.
Som udgangspunkt skal detektoren
placeres i det område, hvor solly-
set bidrager mest til det samlede
lys i lokalet. Dette betyder, at det i
de fleste tilfælde anbefales at pla-
cere detektoren bagest i lokalet i
forhold til vinduerne.

Det er fordelagtigt at opdele et
lokale i flere lysgrupper: Ét område

(lysgruppe) tæt på vinduerne regu-
leres af en detektor, der er anbragt
i dette område, mens et område
længere væk fra vinduerne regule-
res af sin egen detektor. I dette
område er der normalt behov for
en større mængde lys for at opret-
holde et ensartet lysniveau i loka-
let.
Detektorerne skal placeres, så de
har frit udsyn. Dette betyder, at der
ikke må være placeret store gen-
stande, såsom blomster, reoler osv.
under detektorerne. Desuden er
det vigtigt, at der ikke er placeret
nogen form for opadgående lys i
nærheden af detektorerne, og at
området omkring detektorerne
ikke er oplyst af f.eks. bordlamper,
som ikke er sluttet til dagslysstyre-
enheden.

FUNKTIONSBESKRIVELSE

Kanal
Standard
adresse

Beskrivelse

1 A7
Synkroniserings-

indgang til
lysniveaudata

2 A2 Lysniveau-
udgang


