AUTOMATYCZNE I RĘCZNE
STEROWANIE OŚWIETLENIEM
Przykład aplikacji:

rys. 1

rys. 2

rys. 3

rys. 4

Rozwiązanie przedstawione poniżej umożliwia sterowanie obwodami oświetlenia ręcznie jak i automatycznie przez zastosowanie przekaźników instalacyjnych firmy Finder. Rodzaj użytych elementów ma znaczenie ze względu na sposób sterowania obwodami. Przekaźnik
typu 14.01.8.230.0000 jest wyłącznikiem schodowym z sześcioma ustawieniami do wyboru. Wraz z zastosowanym wyłącznikiem zmierzchowym typu 11.01.8.230.0000 pozwoli nam zapalać oświetlenie o określonej porze dnia. Dodatkowo dodany czujnik ruchu PIR pozwoli
na automatyczne załączanie oświetlenia w chwili wykrycia ruchu. Na rysunkach pokazano opcje wykorzystanych elementów. Rys. 1 i 2
przedstawia sytuację, w której możemy włączyć oświetlenie jedynie ręcznie, ponieważ wyłącznik zmierzchowy nie pozwoli na załączenie
obwodu przy zadziałaniu czujnika PIR. Jednak w czasie kiedy wartość natężenia światła spadnie poniżej wartości nastawionej na wyłączniku zmierzchowym, wówczas pozwoli to na załączenie obwodu poprzez zadziałanie czujnika PIR w momencie kiedy ktoś znajduje się
w zasięgu działania. Takie rozwiązanie pozwala na oszczędne gospodarowanie energią elektryczną m.in. w gospodarstwie domowym.
Obwody E1.1 – E1.3 i E2.1 - E2.3 odseparowane od siebie załączają przekaźniki K2 i K3 ( podłączone do przełączników pracy ręczna/
automatyczna). Przyciski podświetlane S1,S2 uruchamiają przekaźnik schodowy K1 generujący impuls (0,5 – 20 min) i zasilając cewki
przekaźników K2 i K3 zasilające obwody oświetlenia E1.1 – E1.3 i E2.1 - E2.3. Przekaźnik zmierzchowy K4 zwiera zestyk K4 załączający
sterowanie z obwodów zewnętrznych. Przełączniki S3 i S4 służą do przełączania sterowania oświetlenia z automatycznego na ręczne
załączenie ciągłego oświetlenia.

Zastosowane urządzenia:
K1
K2,K3
K4
K5
S1,S2
S3,S4
E1.1-E1.3 i E2.1-E2.3

przekaźnik impulsowy czasu 14.01.8.230.0000
przekaźniki wzbudzane napięciowo typu 62.32.8.230.0040
+ podstawki 92.03 + moduł LED 99.02.0.230.98
wyłącznik zmierzchowy typu 11.01.8.230.0000
przekaźnik typu 48.31.8.012.0060
przycisk podświetlany
przełącznik dwu pozycyjny
oprawy oświetleniowe
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