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Sammanfattning
Den här rapporten redogör för det arbete som, i samarbete med Sapa Industriservice AB, gjorts för 
att modernisera belysningsinstallationen i en specifik kontorsbyggnad på Sapas industriområde i 
Finspång, kallad Byggnad 80. Syftet med arbetet var att minska belysningens energianvändning. 
Precis som i många andra äldre fastigheter har inte några åtgärder genomförts för att undvika 
onödig elförbrukning och med dagens stigande energipriser samt skärpta miljökrav ställs det allt 
större krav på energianvändningen.

Rapporten inleds med en kort teoridel för att klargöra vilka metoder som finns för att styra 
belysning. Därefter redogörs för hur den befintliga installationen ser ut, hur kravspecifikationen för 
belysningsstyrningen togs fram och hur en provinstallation genomfördes. Rapporten avslutas med 
resultatet från provinstallationen samt förslag på hur arbetet kan vidareutvecklas.

Arbetet har dels visat att det finns stora vinster att göra om det redan vid planeringen av en 
nyinstallation tas hänsyn till hur elförbrukningen kan minimeras, dels att det inte är lika lätt att nå 
bra resultat om hänsyn ska tas till den befintliga installationen vid en ombyggnation. 



Abstract
This report describes the work that's been made, in cooperation with Sapa Industriservice AB, to 
modernize the lighting installation in a specific office building at Sapa industrial park in Finspång, 
known as Building 80. The purpose of the work was to reduce the energy consumption of the 
lighting. As in many other old buildings nothing has been done to avoid unnecessary energy 
consumption and today's rising energy prices and tougher environmental standards requires an 
increased awareness of the energy consumption. 

The report begins with a brief theory section to clarify the methods available to control the lighting, 
followed by a description of the existing installation, how the specification for the lighting control 
was developed and how a test installation was carried out. The report is concluded by the results 
from the test installation and proposals on how to proceed with the work. 

The work has shown that there are big profits to do if the energy consumption is taken into account 
already in the planning of a new installation, and that it may be hard to achieve good results while 
trying to use the existing installation to reduce the investment cost during a renovation. 



Förord
Det här examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng och är gjort för högskoleingenjörsexamen inom 
Data- och Elektroteknik (180hp) vid Linköpings Universitet. Examensarbetet är utfört på Sapa 
Industriservice AB i Finspång under hösten 2008.

Jag vill visa min tacksamhet till alla på SISAB som hjälpt mig i arbetet, speciellt vill jag tacka min 
handledare Håkan Frid som ställt upp med mycket tid och bra stöd. Jag vill även tacka min 
examinator, Carl-Magnus Erzell, som har kommit med många bra synpunkter.
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1 Inledning

1.1 Bakgrund
Stigande energipriser och skärpta miljökrav ställer allt större krav på bland annat samhällets 
energianvändning. Detta är något som framför allt större företag märker av och en stor energibov är 
just belysningen. I många äldre fastigheter har inte några åtgärder genomförts för att undvika 
onödig elförbrukning. Ofta lyser det med full effekt dygnet runt eller så släcks det ner delvis när 
arbetsdagen är slut, oavsett vilket så finns det vanligtvis utrymmen i fastigheten där 
energianvändningen kan minskas med någon form av automatisk styrning.

1.2 Syfte
Det här arbetet syftar till att ta fram förslag på lämpliga lösningar för att minska 
energianvändningen i en specifik belysningsinstallation och på så sätt minska företagets 
energikostnader.

1.3 Avgränsningar
Flera av de lösningsförslag som redovisas kan vara direkt tillämpbara i olika typer av fastigheter 
och utrymmen men här tas endast hänsyn till en specifik kontorsbyggnad, Byggnad 80 på Sapas 
industriområde i Finspång. Arbetet begränsas dessutom till att i huvudsak omfatta utbyggnad av 
befintlig installation med olika typer av belysningsstyrningar, detta eftersom den tid och investering 
som kommer att krävas ska begränsas av ekonomiska skäl.

1.4 Metod
Arbetet inleds med en enkel förstudie för att få en överblick av vilka möjligheter till 
energibesparing som finns, i samband med detta kartläggs även den befintliga installationen för att 
klargöra vilka metoder som är tillämpbara i den aktuella fastigheten, Byggnad 80. Därefter tas en 
kravspecifikation fram som beskriver funktionen hos den nya belysningsinstallationen. Med 
utgångspunkt från befintlig installation undersöks hur kravspecifikationen kan realiseras. När 
lämplig lösning är utsedd görs en provinstallation som slutligen utvärderas.

1.5 Typografiska konventioner
Numreringar inom hakparentes hänvisar till rumsnummer på relationsritning i bilaga 1, första 
siffran anger våningsplan. Innan hakparentesen anges rumstyp.

Exempel: ”korridor [108]” hänvisar till bilaga 1, markplan, korridor nummer 108.

Trapphus [022, 130, 231, 324] benämns endast som trapphus [022].

1.6 Struktur
Rapporten börjar med en inledning som beskriver uppgiften och rapportens upplägg, därefter följer 
den arbetets gång så som specificerats i kapitel 1.4 och avslutas med resultat och en diskussion.
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2 Förstudie
De första frågorna som dök upp i samband med arbetet var vilka metoder som används för att styra 
belysning och vilka av dessa metoder som går att använda i Byggnad 80 med avseende på den 
befintliga installationen. Dessa frågor besvaras här och i kapitel 3.

2.1 Olika metoder att styra belysning
Det finns många olika metoder för att styra belysningar och det går att kombinera dessa så att en 
lösning som uppfyller de flesta tänkbara krav uppfylls. Vilken lösning som väljs beror på vilket 
resultat som önskas och vilka förutsättningar som finns i den aktuella fastigheten. De flesta 
metoderna kan sammanfattas i tre kategorier: ljusreglering, tidsstyrning och 
närvaro-/rörelsedetektering.

2.1.1 Ljusreglering
Ljusreglering är ett samlingsnamn för flera principer att reglera belysningsstyrkan efter dagsljuset. 
Den enklaste varianten tänder eller släcker belysningen beroende på om ljusnivån ligger under eller 
över ett givet gränsvärde. I det utförandet finns det stor risk att belysningen börjar blinka eftersom 
ljussensorn även kan påverkas av belysningen. För att undvika detta så används ibland optiska filter 
för att filtrera bort de våglängder som förekommer i det artificiella ljuset, på så sätt reagerar sensorn 
endast på det naturliga ljuset. En annan metod är att kombinera ljussensorn med en närvarodetektor 
och låter ljussensorn vara blockerad när belysningen är tänd. För att tända belysningen krävs då 
både att dagsljuset är tillräckligt svagt och att någon befinner sig i närvarodetektorns 
avkänningsområde, medan släckningen endast beror på närvarodetektorn. Nackdelen med 
sistnämnda metod är att belysningen inte släcks om dagsljuset skulle stiga över gränsvärdet.

Ytterligare en metod för ljusreglering är att med hjälp av en ljussensor och en regulator dimra ner 
belysningen så att en konstant ljusnivå erhålls. Denna metod är oftast en bra lösning eftersom 
irriterande till- och frånslag undviks, får belysningen vara tänd med en låg ljusnivå istället för att 
släckas helt så håller lysrör och driftdon längre och det lyser aldrig mer än nödvändigt vilket sparar 
energi. Nackdelen är att installationen är en dyr investering.

(Novum, a)

2.1.2 Tidsstyrning
Tidsstyrning innebär, som namnet antyder, att belysningen på något sätt 
styrs efter tid, det innefattar både till- och frånslag vid bestämda 
klockslag, och till- och frånslagsfördröjning. De vanligaste 
komponenterna för tidsstyrning är kopplingsur (se figur 1), tidreläer och 
trappautomater. Kopplingsur används när omslag ska ske vid bestämda 
tidpunkter och tidreläer används när omslag ska ske en bestämd tid efter  
en specifik händelse eller med bestämda tidsintervall. Trappautomaten är  
ett förenklat tidrelä som endast har funktionen att begränsa tiden för 
tillslag. Dessa komponenter finns både i analogt och digitalt utförande, de 
digitala har ofta lite större möjligheter i och med att de kan programmeras  
för fler driftfall och kan ha fler kanaler. (Hager, 2008)

Figur 1: Kopplingsur från Hager.
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2.1.3 Närvaro-/rörelsedetektering
Närvaro- och rörelsedetektering är egentligen samma sak, skillnaden är sensorernas upplösning. En 
närvarodetektor har tillräckligt hög upplösning för att kunna registrera stillasittande kontorsarbete 
medan en rörelsedetektor kräver att en person förflyttar sig inom avkänningsområdet. I 
specifikationen för en närvarodetektor anges ofta ett maximalt avstånd inom vilket 
närvarodetektering kan ske samt ett utökat avstånd där rörelsedetektering är möjligt.

I närvarodetektorer används så kallade  
PIR-sensorer, Passive InfraRed Sensor, som 
består av pyroelektriska element (se figur 2). 
Dessa element har flera egenskaper  
gemensamt med piezoelektriska element,  
bland annat att en laddning uppstår vid  
tryck, men utöver det så uppstår en laddning 
även vid uppvärmning. Genom att fokusera  
IR-strålning från omgivningen till de 
pyroelektriska elementen kan rörelser    Figur 2: PIR-sensor innehållande filter, två 
detekteras genom att mäta motkopplade pyroelektriska element samt  
laddningsändringen som uppstår. nödvändig elektronik.
I sensorn sitter en mängd pyroelektriska 
element monterade i ett rutmönster, varje 
element känner av sin del av det totala 
avkänningsområdet. Genom att låta 
elementen vara parvis motkopplade så 
undviks att temperaturförändringar i rummet 
påverkar detektorn, eftersom laddningarna då 
tar ut varandra. För att detektorn ska reagera 
krävs det att de olika elementen registrerar 
förändringen med viss tidsskillnad, det krävs Figur 3: För att sensorn ska reagera måste de 
alltså att ett föremål, vars IR-strålning skiljer motkopplade pyroelektriska elementen  
sig från bakgrunden, rör sig genom påverkas med viss tidsskillnad.  
avkänningsområdet (se figur 3).      

Vid användandet av närvarodetektorer är det viktigt att inga skymmande objekt finns mellan 
detektorn och det område som ska detekteras, exempel på sådana objekt kan vara skrivbord, datorer, 
bokhyllor och pendelarmaturer. 

(Fraden, 2004; Novum, a)
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2.2 Driftdon för lysrörsarmaturer
Av de nämnda metoderna att styra belysning är det endast dimring som ställer speciella krav på 
ljuskällan. När det gäller lysrörsarmaturer så är det driftdonet som måste klara av att lämna en lägre 
effekt till lysröret, antingen genom att matas med en lägre spänning eller genom intern reglering. 
Här redogörs kort vilka typer av driftdon som finns, några utmärkande egenskaper för dessa och vad 
som gäller vid dimring.

Driftdonets uppgift är att begränsa effekten i lysröret eftersom lysröret inte klarar det på egen hand, 
utöver effektbegränsningen så måste driftdonet även förse lysröret med en tändpuls för att det ska 
tändas. Till lysrör finns det två typer av driftdon, magnetiska och elektroniska. (Energihandbok, 
2008; Fagerhult, a)

2.2.1 Magnetiska driftdon
Ett magnetiskt driftdon, även kallat drossel, är egentligen bara en 
spole som ska begränsa strömmen genom lysröret, det betyder att 
lysröret drivs med nätfrekvensen och därför kan det upplevas som 
det flimrar. Magnetiska driftdon behöver kompletteras med en 
kondensator för att filtrera bort störningar och för 
faskompensering, samt en glimtändare (se figur 4). När matningen 
slås på till armaturen ser glimtändaren till att det regelbundet 
induceras en hög spänning i drosseln, det är dessa spänningspulser 
som får lysröret att blinka och slutligen tända, pulserna upphör när 
lysröret har tänt. (Energihandbok, 2008; Fagerhult, a) Figur 4: Glimtändare.

2.2.2 Elektroniska driftdon
De elektroniska driftdonen, eller HF-donen (Hög Frekvens), är i grunden frekvensomriktare och 
ersätter allt mer de magnetiska driftdonen (se figur 5). Det enklaste sättet att skilja dessa från 
magnetiska driftdon är avsaknaden av glimtändare. Eftersom både tändning och effektkontroll sköts 
med hjälp av elektronik så har de möjlighet till bättre kontroll över lysrörets egenskaper, några av 
fördelarna gentemot de magnetiska driftdonen är: 

● Större kontroll över effekten och 
tändpulsen medför snabb och blinkfri 
tändning.

● Lysröret drivs med mellan 30 och 70 
kHz istället för nätfrekvensen, vilket 
motverkar flimmer.

● Ett utbränt lysrör släcks istället för att 
blinka.

● Något lägre elförbrukning.

● Många elektroniska driftdon har 
möjlighet till effektiv ljusreglering.

(Energihandbok, 2008; Fagerhult, a) Figur 5: Elektroniskt driftdon.

4



2.2.3 Dimring
För att kunna dimra äldre armaturer med magnetiska driftdon så måste de vara utrustade med en 
separat tändtransformator och en bottenlast, men detta gör dem samtidigt olämpliga för dimring 
eftersom bottenlasten medför att någon större energibesparing inte kan uppnås. För att dimra 
armaturer med magnetiska driftdon används tyristordimrar, de har reglerutrustningen inbyggd i 
kontrollenheten och minskar ljusstyrkan genom att begränsa effekten till armaturen. 

Tidigare kunde tyristordimmern även användas till en speciell typ av elektroniska driftdon, kallat 
Helvar EL-FD, men dessa don tillverkas inte längre. Anledningen är de begränsningar som 
tyristordimmern medför, eftersom regleringen sker direkt i kontrollenheten så finns det ingen 
möjlighet att styra belysningen från flera platser och antalet armaturer som kan styras begränsas av 
dimmerns märkström.

Om armaturer med elektroniska driftdon ska dimras så måste donen vara anpassade för detta, 
anledningen är att regleringen idag utförs internt i varje don för att få bättre möjligheter att anpassa 
belysningsstyrningen efter olika önskemål. Vid dimring av armaturer med elektroniska driftdon är 
den enhet som i dagligt tal kallas dimmer i själva verket en kontrollenhet som kommunicerar med 
ett eller flera driftdon. På marknaden finns det flera olika protokoll som används för 
kommunikationen, de vanligaste är analog 1-10 VDC, fasimpulser och digital styrning (DALI som 
är adresserad och DSI som är oadresserad). 

(Fagerhult, b; Helvar; Vadsbo Transformatorer)
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3 Befintlig installation

3.1 Generellt
I fastigheten finns ett TN-S-system (separat neutralledare och skyddsjord) och installationen är i 
huvudsak oförändrad sedan 1970-talet. Installationen växlar mellan att vara infälld och 
utanpåliggande, huvuddelen av kabeldragningen är förlagd på kabelstegar monterade ovanför ett 
undertak men bitvis är den ingjuten i tak. I regel saknas neutralledare vid de strömbrytare som inte 
sitter i anslutning till vägguttag. Den enda större förändringen som gjorts är att armaturerna bytts ut 
för några år sedan. Takhöjden i fastigheten är ca 2,4 meter. 

3.2 Kontor, konferensrum och lunchrum
Takarmaturerna, som är av modell Thorn Sigmapak E70 745 30, har både upp- och nerljus som 
används till allmänbelysning respektive arbetsbelysning (se figur 6). Efter kontakt med tillverkaren, 
Thorn Lighting, står det tyvärr klart att upp- och nerljus inte kan styras separat (Jerleke, 2008). 
Armaturerna har elektroniska driftdon utan möjlighet till dimring. Till- och frånslag görs med 
vippströmbrytare.

Figur 6: Thorn Sigmapak, E70 745 30.

6



3.3 Storkontor
Belysningsinstallationen i storkontor [014], se bilaga 1, är sektionerad i tre delar och varje del styrs 
med en vippströmbrytare. I storkontor [239, 331, 332] manövreras belysningen med återfjädrande 
tryckströmbrytare anslutna till impulsrelä och kontaktor, hur belysningen är sektionerad varierar 
mellan våningarna. Storkontor [316, 323] var från början uppdelade i flera mindre kontor och 
belysningen är oförändrad sedan dess, belysningen tänds och släcks i flera mindre sektioner med 
vippströmbrytare. Armaturerna är liksom i de mindre kontoren av modell Thorn Sigmapak E70 745 
30 och används på samma sätt.

3.4 Korridor och kapprum
I korridorerna sitter det väggmonterade kompaktlysrörsarmaturer, Hövik Lys Zapp Wall 218F, med 
magnetiska driftdon. Manövreringen sker med infällda återfjädrande tryckströmbrytare anslutna till 
impulsrelä och kontaktor. Installationen i korridor/passage [003] är lika som i övriga korridorer. I 
kapprummen sitter det äldre lysrörsarmaturer med magnetiska driftdon, de styrs med 
vippströmbrytare.

3.5 Trapphus
Belysningen består av äldre lysrörsarmaturer som styrs med återfjädrande tryckströmbrytare 
anslutna till impulsrelä och kontaktor.

3.6 Toalett
Små utrymmen som toaletter och städskrubbar har glödljus manövrerade med vippströmbrytare.

3.7 Arkiv
Belysningen i arkiv [013, 025, 026] består av äldre lysrörsarmaturer med magnetiska driftdon som 
manövreras med hållkrets och kontaktor. Alla tre arkiven tänds gemensamt.
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4 Kravspecifikation

4.1 Framtagande av kravspecifikation
Vad som till största delen styr kraven på belysningsstyrningen är den befintliga installationen och 
vilka möjligheter den ger när det gäller olika principer för styrning och energibesparing, men även 
utrymmenas användningsområden och den övriga inredningen har betydelse. Generellt i fastigheten 
är att armaturerna inte har möjlighet till dimring och därför utesluts den metoden. Här följer en 
redogörelse för den tankegång som föregått definitionen av kravspecifikationen för 
belysningsstyrningen.

4.1.1 Kontor, konferensrum och lunchrum
Dessa utrymmen har idag liknande installationer och ofta ett bra dagljusinsläpp, inredningen är 
öppen utan skymmande bokhyllor eller andra stora detaljer. Vidare kan det konstateras att rummen 
används på oregelbundna tider och där emellan står tomma.

Av ovanstående resonemang framgår att tidsstyrning är direkt olämpligt. Det skulle vara möjligt att 
tända vid arbetsdagens början och släcka vid arbetsdagens slut men det resulterar i att belysningen 
under långa perioder lyser i onödan.

Närvarostyrning ger en bra grund eftersom det näst intill eliminerar den onödiga tid som 
belysningen är tänd. Den öppna inredningen gör att större delen av ett rum kan täcka med endast en 
eller ett fåtal detektorer.

Ljusreglering skulle kunna vara ett bra komplement till närvarostyrningen i de utrymmen som har 
ett bra dagljusinsläpp, men eftersom det inte går att styra arbetsbelysning och allmänbelysning 
separat så är det inte möjligt i denna fastighet, se kapitel 3.3.

Det är nödvändigt att manuellt kunna släcka belysningen för exempelvis presentationer med 
projektor.

4.1.2 Storkontor och arkiv
I storkontor och arkiv är dagljusinsläppet begränsat, antingen på grund av avsaknaden av fönster 
eller att rummen är så stora att dagsljuset inte når ända in. Inredningen består av många skymmande 
detaljer, i arkiven hänger även flera rörledningar och kabelstegar i taken. I storkontoren rör sig 
personer under hela dagarna och arkiven används delvis som korridor samtidigt som det i stora 
delar sällan är någon som vistas.

Med tanke på inredningen så är närvarodetektering olämpligt, det skulle krävas oskäligt många 
detektorer för att täcka en tillräckligt stor yta i rummen, och eftersom personer rör sig konstant i 
storkontoren så skulle besparingen under arbetstid bli minimal.

Även ljusreglering är olämpligt dels på grund av att upp- och nerljus inte kan separeras och dels på 
grund av att dagljusinsläppet inte är tillräckligt som allmänbelysning.

I storkontoren är tidsstyrning den lämpligaste lösningen, genom att automatiskt hålla tänt endast 
under arbetstid kan besparingar göras under kvällar, nätter och helger. På grund av de få och 
oregelbundna tillfällen som någon befinner sig i arkiven så är en ren tidsstyrning olämplig i dessa 
utrymmen, men genom att använda manuell tändning med frånslagsfördröjning så säkerställs att 
belysningen släcks efter att personen lämnat rummet.
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Manuell tändning och släckning ska vara möjligt oavsett tid på dygnet i både storkontor och arkiv, 
men det måste integreras så att automatisk släckning inte påverkas.

Om tidsstyrning används så krävs det att belysningen antingen kompletteras med ledbelysning eller 
varnar innan släckning, i händelse att någon befinner sig i lokalen vid släckning.

4.1.3 Korridor och kapprum
Korridorerna saknar dagljusinsläpp, inredningen är minimal och taket är fritt från skymmande 
installationer så som rör, kabelstegar och belysningsarmaturer. Personer rör sig i korridorerna under 
hela arbetsdagen.

Ljusreglering är olämpligt eftersom avsaknaden av dagsljus skulle medföra att belysningen ändå 
aldrig släcks.

Tidsstyrning är ett bra alternativ eftersom korridorerna används konstant under arbetsdagen, dock så 
kräver det, liksom i storkontoren, att ledbelysning installeras eller att varning sker innan släckning.

Rörelsedetektering kan också vara ett bra alternativ, med en lite längre frånslagsfördröjning 
kommer belysningen att vara tänd under hela arbetsdagen och ingen extra ledbelysning behövs. Den 
öppna inredningen och det faktum att stillasittande arbete inte förekommer gör att relativt få 
detektorer behövs. 

Det sporadiska användandet av kapprummen medför att rörelsedetektering är den enda motiverade 
lösningen, gärna i kombination med en ljussensor som ser till att belysningen inte tänds dagtid.

4.1.4 Trapphus
Installationen i trapphusen är väl förberedd för att ansluta en trappautomat, med en sådan krävs 
manuell tändning medan släckning sker automatiskt efter en viss tid. Lösningen är både enkel och 
kostnadseffektiv.

4.1.5 Toalett
Dessa utrymmen används oregelbundet och saknar helt dagljusinsläpp, det gör att närvarostyrning 
är enda möjligheten. Det finns ingen anledning till att manuellt kunna styra belysningen.
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4.2 Slutlig kravspecifikation

4.2.1 Kontor, konferensrum och lunchrum
Belysningen ska tändas då närvaro detekteras och släckas cirka 15 minuter efter att närvaron 
upphört. Manuell brytning ska vara möjligt med strömbrytare.

4.2.2 Storkontor
I storkontor [014, 239, 331, 332] ska belysningen manövreras med tryckströmbrytare kombinerat 
med tidsfunktion. Beroende på klockslag och veckodag används något av följande tre driftfall:

• Om tryckströmbrytare manövreras på en vardag, dagtid, ska all belysning tändas alternativt 
släckas, vid dagens slut ska belysningen släckas automatiskt. Vid automatisk släckning ska 
belysningen släckas i två steg för att varna personer i lokalen. Först släcks huvuddelen av 
armaturerna och efter 15 minuters fördröjning släcks resterande armaturer.

• Om tryckströmbrytare manövreras på kvälls- eller nattetid tänds all belysning i en timme 
och släcks därefter i två steg. Manövreras tryckströmbrytaren innan nedsläckningen 
påbörjats så släcks all belysning momentant. Om tryckströmbrytaren manövreras efter första 
steget i den automatiska nedsläckningen så tänds all belysning i ytterligare en timme.

• Om tryckströmbrytare manövreras på en helg, dagtid, fås samma funktion som under 
kvällstid men den automatiska släckningen är fördröjd med två timmar.

Storkontor [316, 323], som tidigare var flera enskilda kontor, behandlas som om mellanväggarna 
fortfarande finns kvar och varje belysningssektion ska vara närvarostyrd med 15 minuters 
frånslagsfördröjning. Det ska vara möjligt att släcka varje sektion manuellt.

4.2.3 Arkiv
I arkiv [013, 025, 026] manövreras belysningen med tryckströmbrytare, automatisk släckning ska 
efter 30 minuter ske i två steg med 15 minuters fördröjning. Belysningsrad monterad över passage 
genom arkiv [013] ska dessutom manövreras av närvarodetektor med släckning efter 15 minuter.

4.2.4 Korridor och kapprum
Belysning i korridor/passage [003] tänds med närvarodetektor monterad i passage [003] alternativt 
av tryckströmbrytare, automatisk släckning sker efter 15 minuter. 

I korridor [108, 212, 312] ska belysningen tändas då närvaro detekteras och släckas 15 minuter efter 
att närvaron upphört. Manuell brytning ska vara möjligt med tryckströmbrytare.

Kapprum hanteras som kontor.

4.2.5 Trapphus
I trapphus [012, 022] manövreras belysningen med återfjädrande tryckströmbrytare. Automatisk 
släckning ska ske efter 15 minuter.

4.2.6 Toalett
Toaletter, städskrubbar och andra mindre utrymmen ska vara närvarostyrda med automatisk 
släckning 15 minuter efter att närvaro upphört.
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5 Förslag på lösning
Utöver kraven på belysningens funktion, som fastställts i kravspecifikationen, så finns ytterligare 
två mål: Befintlig installation ska utnyttjas då det är möjligt och manövreringen av belysningen ska 
vara så enkel som möjligt. Speciellt det andra målet är viktigt att tänka på under utvecklingen, hur 
belysningen tänds och släcks är inget som personalen ska behöva lära sig.

5.1 Kontor, konferensrum och lunchrum
Som installationen ser ut idag, med en enkel vippströmbrytare för att styra belysningen, är det inga 
problem att bygga ut med en närvarodetektor. Genom att koppla in närvarodetektorn på matande 
ledare till den befintliga strömbrytaren kan denna även fortsättningsvis användas för manuell 
släckning. Anledningen till att detektorn bör kopplas in innan brytaren är att vissa detektorer går in i 
testläge vid spänningstillslag, detta undviks då eftersom detektorn aldrig görs spänningslös.

Det finns fyra krav som detektorn måste uppfylla: 

• Vid en monteringshöjd på 2,4 meter ska avkänningsområdet vara minst 5x5 meter för att de 
flesta rum ska få en bra täckning med endast en detektor. 

• Detektorn ska vara avsedd att drivas med nätspänning. 

• I de rum som kräver fler än en detektor måste flera detektorer kunna parallellkopplas.

• Detektorn måste klara av att driva mycket små laster, se kapitel 5.3.

Efter en marknadsöversikt valdes en närvarodetektor från Servodan, 41-300 (se figur 7). Den klarar 
inte riktigt kravet på avkänningsområdet men genom att montera detektorn på en noggrant vald 
plats i varje kontor kan närvarodetektering fås vid arbetsplatsen medan rörelsedetektering sker i 
rummets övriga delar. Fördelarna med just denna modell är dess låga pris samt att den har en 
reläutgång vilket medför att kravet på att kunna styra små laster är uppfyllt. 

(Servodan)

Figur 7: Servodan 41-300.
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5.2 Storkontor
Kravet på de många driftfallen för belysningen i storkontoren medför att den enklaste och billigaste 
lösningen är att montera en PLC (Programmable Logic Controler) på varje våning. Alternativet är 
att realisera kravspecifikationen med enskilda komponenter, till exempel kopplingsur, tidreläer, 
impulsreläer och reläer, men det blir flera gånger dyrare, svårt att underhålla och tar stort utrymme i 
kopplingsskåpen.

Valet av PLC föll på Siemens LOGO! 230RC (se figur 8) av flera anledningar:

• Modellen är mycket prisvärd.

• Den erbjuder stora möjligheter vid enklare tillämpningar som fastighetsautomation.

• Både matningsspänning och signaler kan vara 230 VAC.

• Programmeringsutrustningen som används för att förenkla driftsättandet fanns redan på 
företaget.

Den befintliga installationen med tryckströmbrytare och impulsrelä medför att endast små ändringar 
behöver göras. Impulsreläet ersätts med ett vanligt relä som får spegla signalen från 
tryckströmbrytarna in till PLC:n, reläet behövs eftersom läckströmmen som orsakas av 
glimlamporna i tryckströmbrytarna skulle räcka för att trigga ingången till PLC:n. Eftersom 
belysningen ska kunna släckas i två steg så måste armaturerna delas upp på två olika kontaktorer 
som får styras av PLC:ns utgångar. Utöver inkopplingen av PLC:n så tillkommer endast en del 
programmeringsarbete samt en del kabeldragning för att sektionera belysningen på ett bra sätt. 
Kretsschema finns i bilaga 3.

Figur 8: Siemens LOGO! 230RC
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5.3 Korridor och kapprum
Korridor [108, 212, 312] har samma krav som kontor och konferensrum men med skillnaden att 
rörelsedetektering är tillräckligt noggrant. Det finns detektorer avsedda för montage i korridorer, de 
har ofta ett långsmalt avkänningsområde vilket gör att det krävs färre detektorer för att ge tillräcklig 
täckning. Förslaget är ändå att använda samma detektor som i kontoren, Servodan 41-300. På grund 
av att rörelsedetektering är tillräckligt så räcker det ändå med relativt få detektorer och priset gör 
den till ett bra val. Genom att låta detektorerna dra ett relä som är seriekopplat mellan befintligt 
impulsrelä och kontaktor så undviks problem med spänningsbortfall både i detektorerna och 
impulsreläet.

Korridor/passage [003] är ett specialfall, det ska även vara möjligt att tända belysningen med 
tryckströmbrytare utan inblandning av närvarodetektorn. Lösningen blir att låta tryckströmbrytarna 
och närvarodetektorn vara anslutna till ingångar på källarplanets PLC, PLC:n får sedan styra 
kontaktorn som matar armaturerna. Att närvarodetektorn ansluts till PLC:ns ingång medför att den 
måste klara av att driva en mycket liten last, Siemens LOGO! drar ca 0,1 mA på ingångarna. Många 
detektorer använder halvledarkomponenter för att styra utsignalen, problemet med dessa är att de 
ofta behöver en last på minst 20-30 W för att fungera korrekt. En detektor med reläutgång, till 
exempel Servodan 41-300, är däremot helt oberoende av ansluten last så länge den inte överskrider 
märkeffekten. Kretsschema finns i bilaga 3.

Kapprummen hanteras som de mindre kontoren med en närvarodetektor som får mata den befintliga 
vippströmbrytaren.

5.4 Trapphus
Belysningen i trapphusen ansluts till källarplanets PLC, det är möjligt att använda en trappautomat 
men genom att utnyttja PLC:n går det inte åt lika många komponenter och all belysningsstyrning 
blir koncentrerad på en plats. Ytterligare en fördel är att en utbyggnad eller en modifiering av 
belysningens funktion blir mycket enkel när den hanteras av mjukvara. Kretsschema finns i bilaga 
3.

5.5 Arkiv
Installationen i arkiv [013, 025, 026] kommer i grunden att se ut som i storkontoren, skillnaden är 
att det tillkommer en insignal till PLC:n från en rörelsedetektor som ska täcka passagen genom 
arkiv [013]. Förslagsvis används Servodan 41-300 även här, det är konstaterat att den fungerar med 
PLC:n och det är smidigt att så långt det är möjligt hålla sig till en typ av detektor. Detektorn ska 
endast tända den del av belysningen som sitter ovanför passagen i arkiv [013]. Kretsschema finns i 
bilaga 3.

5.6 Toalett
I toaletter och andra mindre utrymmen ersätts vippströmbrytarna med rörelsedetektorer avsedda för 
montage i kopplingsdosa.
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6 Provinstallation
Grundidén med arbetet är att minska kostnaden för belysningens elförbrukning, så för att man ska 
gå vidare och realisera kravspecifikationen krävs det att investeringen kan motiveras av den 
förväntade besparingen. De ekonomiska beräkningarna är begränsade till den del av Byggnad 80 
som används vid provinstallationen.

De utrymmen som är aktuella vid en provinstallation är korridor/passage [003], trapphus [012, 022], 
arkiv [013, 025, 026] samt storkontor [014]. 

6.1 Förväntad besparing
Med hjälp av en logger kartlades användningen av belysningen i arkiv [013, 025, 026] och 
storkontor [014]. Eftersom arkivet i huvudsak används som korridor mellan storkontor [014] och 
trapphus [012] kan samma mönster för användningen av belysningen även antas att gälla för 
korridor/passage [003]. Trapphus [012, 022] fick utgå ur mätningen på grund av svårigheter att nå 
lämpliga mätpunkter, de värden som presenteras är liksom för korridor/passage [003] uppskattade. 
Syftet med att kartlägga användningen av belysningen var först och främst att kunna beräkna den 
nuvarande energikostnaden, men också att fastställa vid vilka tider det kan vara lämpligt att gå över 
till dag- respektive nattdrift i storkontoren.

6.1.1 Effektförbrukning med befintlig installation
Resultatet från loggningen visar att den onödiga elförbrukningen inte är så stor som befarats, både 
arkiv [013, 025, 026] och storkontor [014] släcks under helgerna men endast storkontoret släcks 
kvällstid på vardagar. Med den befintliga installationen används belysningen enligt mönstret nedan:

• Belysning i storkontor [014] är tänt 12 timmar på vardagar.

• Belysning i arkiv [013, 025,026] är tänt 24 timmar på vardagar. 

• Belysning i korridor/passage [003] uppskattas vara tänd 24 timmar på vardagar.

• Belysning i trapphus [012, 022] uppskattas vara tänd 6 timmar på vardagar.

Eftersom de utrymmen som ingår i mätningen saknar dagljusinsläpp, alternativt har krav på 
arbetsbelysning, kan användningen antas vara oberoende av årstid och därför kan resultatet ses som 
representativt för hela året. Den beräknade årliga energianvändningen för källarplanet anges i tabell 
1, i tabellen anges även de uppgifter som användes vid beräkningen.

Tabell 1: Beräknad årlig energianvändning hos befintlig källarinstallation.
Med ett energipris på 1 kr/kWh blir den årliga energikostnaden cirka 20500 kr.
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Antal armaturer Effekt per armatur Tid Förbrukad energi

Storkontor [014] 22 108 W 3120 h 7413,12 kWh
Arkiv [013, 025, 026] 41 36 W 6240 h 9210,24 kWh
Korridor/passage [003] 4 36 W 6240 h 898,56 kWh
Trapphus [012, 022] 10 72 W 3120 h 2246,40 kWh

6 40 W 3120 h 748,80 kWh

Totalt 20517,12 kWh



6.1.2 Uppskattad effektförbrukning med belysningsstyrning
Efter installationen av belysningsstyrningen förväntas den årliga energianvändningen följa mönstret 
nedan:

• Belysning i storkontor [014] förväntas vara tänd 12 timmar på vardagar.

• Belysning i arkiv [013, 025,026] förväntas vara tänd 2 timmar på vardagar. 

• Belysning i korridor/passage [003] och passage genom arkiv [013] förväntas vara tänd 10 
timmar på vardagar.

• Belysning i trapphus [012, 022] förväntas vara tänd 4 timmar på vardagar.

Den uppskattade årliga energianvändningen efter installation av belysningsstyrning redovisas i 
tabell 2.

Tabell 2: Uppskattad årlig energianvändning efter installation av belysningsstyrning.
Den uppskattade energikostnaden efter installationen av belysningsstyrningen blir med energipriset 
1 kr/kWh cirka 10000 kr per år, vilket medför en årlig besparing på ungefär 10500 kr. Denna 
besparing är betydligt lägre än förväntat och leder därför till att det blir svårare att motivera en 
nyinstallation. Trots bakslaget så får det ses som positivt att de anställda är medvetna om 
energianvändningen och tänker på att minska den onödiga drifttiden.
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Antal armaturer Effekt per armatur Tid Förbrukad energi

Storkontor [014] 22 108 W 3120 h 7413,12 kWh
Arkiv [013, 025, 026] 36 36 W 520 h 673,92 kWh
Passage genom arkiv [013] 5 36 W 2600 h 468,00 kWh
Korridor/passage [003] 4 36 W 2600 h 374,40 kWh
Trapphus [012, 022] 10 72 W 1040 h 748,80 kWh

6 40 W 1040 h 249,60 kWh

Totalt 9927,84 kWh



6.2 Kostnad
Investeringen som krävs, för att realisera kravspecifikationen i de utrymmen som provinstallationen 
omfattar, består dels av materielkostnaden, dels av arbetskostnaden. På grund av avtalet med 
leverantören kan kostnaden för materielen inte specificeras, men den totala kostnaden för materiel 
och arbete redovisas i slutet av kapitlet.

Så långt det är möjligt, rent praktiskt och ekonomiskt, används den befintliga installationen. 
Materielen som den befintliga installationen behövts kompletteras med specificeras nedan i tabell 3.

Tabell 3: Komponentlista för provinstallation på källarplan.
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Produkt E-nummer Antal

Apparatlåda AE 300*300*210 E25 653 08 1
E-box EB 150x300x120 E25 656 76 1
Kabelförskruvning M20 E14 761 13 6
Kabelförskruvning M25 E14 761 14 10
Monteringsskena 35*15 Hålad E29 118 24 1
Väggfäste E25 654 82 2

Kabel EKK 3G1,5 E04 120 01 40 m
EKK 4G1,5 E04 120 21 75 m
EKK 5G1,5 E04 120 41 40 m
RK 1,5 Orange E03 076 02 10 m
RK 1,5 Grå E03 076 42 10 m
RK 1,5 Grön/Gul E03 076 92 2 m

Kontaktor ABB A9-30-10 230V E32 276 84 3

Kopplingsdosa TED 010 E14 380 75 2

Närvarodetektor Servodan 41-300 E19 045 93 2

PLC LOGO! 230RC ...0BA5 E45 062 89 1
LOGO! DM8 ...0BA1 E45 063 67 1

Plint Frånskiljbar klämma WTR 4 E29 196 24 34
Genomgångsklämma WDU 4 Blå E29 196 13 8
Jordklämma WPE 4 E29 196 83 2
Märkremsa ZB 5 E29 425 01/03 5
Ändplatta WAP 2,5 10 E29 199 21 1
Ändstöd E/UK1 E29 119 24 6

Relä Releco MRC C3-A30 230V AC E40 166 08 5
Sockel Releco S3-S E40 163 85 5

Strömbrytare Återfjädrande med glimlampa E18 345 50 2



Arbetskostnaden delas upp på två poster, konstruktion och montage, tiden för respektive 
arbetsmoment specificeras i tabell 4.

Tabell 4: Konstruktions- och montagetid för belysningsstyrning i källare.
Den totala kostnaden för provinstallationen blir 59000 kr, med den årliga besparingen på 10500 kr 
fås en avbetalningstid på ungefär 5,5 år.

Trots den långa avbetalningstiden kommer provinstallationen att genomföras, dels för att den ändå 
medför en viss besparing och dels för att utvärdera om det finns någon anledning att bygga vidare 
på de idéer som tagits fram eller om alternativa lösningar behöver finnas.

6.3 Genomförande
Samtidigt som loggningen av den befintliga belysningsinstallationen pågick så kartlades den 
befintliga installationen mer i detalj. Det visade sig att installationen har genomgått ett flertal 
förändringar men att dokumentationen inte uppdaterats. I stället för att lägga mer tid på den 
befintliga installationen beslutades det att låta så mycket som möjligt vara orört och istället 
komplettera med ny kabel. Kretsschema över respektive utrymme finns i bilaga 3 och en 
installationsritning över nyinstallationen i källaren finns i bilaga 4.

Därefter monterades apparatlådorna. Kretsschema för lådan innehållande PLC:n finns i bilaga 3 och 
lådan med kontaktorer syns på kretsschema över storkontor [014], även det i bilaga 3.

När PLC:n var monterad i apparatlådan utfördes programmeringen, blockdiagrammet till PLC:n 
finns i bilaga 5, och slutligen installerades utrustningen i källaren och driftsattes. I bilaga 6 finns 
foton som visar centralerna i korridor/passage[003] och storkontor [014].
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Antal Tid Summa
Konstruktion
Undersökning av bef. inst. 1 5 h 5 h
Elkonstruktion 1 32 h 32 h
PLC-programmering 1 6 h 6 h
Totalt 43 h

Montage
Lådmontage, LOGO! 1 8 h 8 h
Lådmontage, storkontor 1 2 h 2 h
Kabeldragning 1 24 h 24 h
Montage, närvarodetektor 2 1 h 2 h
Inkoppling, app.låda, LOGO! 1 4 h 4 h
Inkoppling, app.låda, storkontor 1 2 h 2 h
Totalt 42 h

Totalt, konstruktion och montage 85 h



6.4 Effektförbrukning med belysningsstyrning
På grund av problem med mätutrustningen kunde inte användningen av belysningen loggas efter att 
installationen genomförts, detta ses ändå inte som något problem eftersom det redan innan det 
praktiska arbetet inleddes fanns en tydlig bild av vilket resultat som skulle erhållas. 

Baserat på hur personalen rört sig i utrymmena under tiden som installationen genomfördes samt 
det faktum att man vet hur belysningen reagerar på ett sådant rörelsemönster korrigerades den 
tidigare uppskattningen. Nedan presenteras den energianvändning som erhållits efter att 
provinstallationen genomförts.

• Belysning i storkontor [014] är tänd 12 timmar på vardagar.

• Belysning i arkiv [013, 025,026] är tänd 1 timme på vardagar. 

• Belysning i korridor/passage [003] och passage genom arkiv [013] är tänd 6 timmar på 
vardagar.

• Belysning i trapphus [012, 022] är tänd 4 timmar på vardagar.

Efter att installationen av belysningsstyrningen genomförts minskades energianvändningen enligt 
tabellen nedan:

Tabell 5: Årlig energianvändning efter installation av belysningsstyrning.
Energikostnaden efter installationen av belysningsstyrningen blev med energipriset 1 kr/kWh cirka 
9250 kr per år, vilket medför en årlig besparing på ungefär 11250 kr. Med kostnaden för 
ombyggnationen (se kapitel 6.2) så blir slutliga avbetalningstiden för provinstallationen ungefär 
5,25 år.
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Antal armaturer Effekt per armatur Tid Förbrukad energi

Storkontor [014] 22 108 W 3120 h 7413,12 kWh
Arkiv [013, 025, 026] 36 36 W 260 h 336,96 kWh
Passage genom arkiv [013] 5 36 W 1560 h 280,80 kWh
Korridor/passage [003] 4 36 W 1560 h 224,64 kWh
Trapphus [012, 022] 10 72 W 1040 h 748,80 kWh

6 40 W 1040 h 249,60 kWh

Totalt 9253,92 kWh



7 Avslutning

7.1 Resultat
Förutsatt att personerna som utnyttjar en lokal inte helt struntar i elförbrukningen så är det svårt att 
få någon större besparing genom att tidsstyra belysningen. Som en jämförelse av förbrukningen för 
korridor/passage [003] och arkiv [013, 025, 026] i tabell 1 och 5 visar så ligger den största 
besparingen i att belysningen sektioneras och att endast den eller de delar som krävs för tillfället 
tänds, tyvärr så är detta endast möjligt i arkivet. För att få ett bra resultat måste besparingar även 
kunna göras under drift och i fallet med Byggnad 80 kräver det en betydligt större investering än 
man haft i åtanke.

7.2 Diskussion
Att besparingen inte blev så stor som man från början trott beror helt enkelt på att belysningen i de 
större och mer energikrävande utrymmena redan hanteras på ett bra sätt, utan automatiska 
hjälpmedel. För att kunna få en större energibesparing måste mer omfattande metoder undersökas, 
till exempel andra ljuskällor med möjlighet till dimring eller separat styrning av upp- och nerljus.

När arbetet påbörjades var en av förutsättningarna att den befintliga installationen skulle utnyttjas så 
långt det var möjligt, bland annat skulle armaturerna inte bytas. Detta begränsade antalet möjliga 
lösningar kraftigt. När armaturerna byttes för några år sedan begicks ett stort misstag genom att 
man inte alls funderde på hur elförbrukningen kunde minimeras. Man valde en lysrörsarmatur med 
den enda typen av driftdon som inte kan kompletteras med energibesparande åtgärder, ett 
elektroniskt driftdon utan möjlighet till dimring. Dessutom är allmänbelysning och arbetsbelysning 
integrerat i en och samma armatur på ett sätt som omöjliggör separat styrning av dessa.

Hade en armatur med magnetiskt driftdon valts så finns det ”smarta” styrenheter som automatiskt 
anpassar matningsspänningen för att passa det aktuella behovet, till exempel Energisystem Light 
Eco (Energisystem). En sådan enhet känner av effektuttaget samt dess derivata och utifrån dessa 
värden anpassas spänningen för att lysrören ska tändas på ett bra sätt samt att de under drift ska 
förbruka mindre energi utan att ljusstyrkan påverkas nämnvärt. Hade armaturen dessutom haft 
separata driftdon för upp- och nerljus samt en 4-ledaranslutning så skulle allmänbelysningen kunna 
styras separat och anpassas efter dagljusinsläppet.

Om en armatur med separata dimringsbara elektroniska driftdon för upp- och nerljus valts, samt att 
armaturen haft 4-ledaranslutning, så hade möjligheterna för en effektiv belysningsstyrning varit 
ännu större. Till exempel skulle närvarostyrning kunnat användas för att minska den onödiga 
drifttiden, nerljuset skulle kunna dimras så att de 500 lux som av arbetsmiljöverket krävs på 
arbetsytan erhållits, samt att konstantljusreglering skulle kunna användas på uppljuset för att aktivt 
reglera allmänbelysningen så att 200 lux erhålls i övriga områden. På detta sätt skulle stora 
energibesparingar göras både under tiden som belysningen är i drift och genom att minska 
drifttiden.
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7.3 Slutsats
Baserat på den loggning som genomfördes i källaren så kommer en modernisering, liknande 
provinstallationen, av hela fastigheten innebära en total besparing på cirka 35000 kr/år och en 
avbetalningstid på 6-7 år. Den rekommendation jag kan ge är att man som ett första steg genomför 
ytterligare en loggning av fler utrymmen i fastigheten under en längre tid. Anledningen är att 
loggningen som genomfördes under examensarbetet endast pågick under en vecka, vilket är för kort 
tid för att ge ett säkert resultat. Skulle det visa sig att det idag slösas mer än vad som redan har 
framgått så blir besparingen större än förväntat, därmed fås en kortare avbetalningstid och det blir 
lättare att motivera en fortsatt modernisering av belysningen i Byggnad 80.

Visar det sig att besparingen inte blir större än den första loggningen visat så bör det även 
undersökas om det finns någon möjlighet att genomföra en mer omfattande ombyggnation, där även 
armaturerna ersätts med en modell som har fler möjligheter till energibesparing. Trots att det skulle 
innebära en större kostnad så är det möjligt att avbetalningstiden blir betydligt kortare på grund av 
en större besparing.
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Bilaga 2 – Mail-konversation med Thorn Lighting

Från: Daniel Östervall [mailto:Daniel.Ostervall@sapagroup.com] 
Skickat: den 25 september 2008 14:59
Till: Jerleke, Jan-Erik
Ämne: Fråga angående Thorn Sigmapak

Hej 

Jag heter Daniel Östervall och gör just nu mitt examensarbete på Sapa Industriservice i Finspång. 
Arbetet går ut på att modernisera belysningsinstallationen i en större kontorsbyggnad för att minska 
energiförbrukningen.
 
Jag undrar om det är möjligt att styra upp- och nerljus, i Sigmapak E70 745 30, separat från en 
extern enhet. Tanken är att använda nerljuset som arbetsbelysning och låta uppljuset, som används 
som allmänbelysning, vara styrt av någon ljussensor. Om det inte är möjligt att separera ljuskällorna 
som armaturen ser ut vid leverans, är det då möjligt att modifiera armaturen för att få önskad 
funktion? Är det möjligt att göra en eventuell modifiering utan att CE-märkningen påverkas? 
 
MVH Daniel Östervall 
Linköpings Tekniska Högskola

Från: Jerleke, Jan-Erik [mailto:Jan-Erik.Jerleke@thornlighting.com] 
Skickat: den 25 september 2008 15:18
Till: Daniel Östervall
Ämne: SV: Fråga angående Thorn Sigmapak

Hej Daniel, du kan inte använda dina befintliga armaturer till detta eftersom de har bara en plint för 
3 anslutningsledningar. Då vi har ett godkännande för armaturen så är det vi som har ansvaret för 
denna. Om den sedan modifieras så läggs produktansvaret på den som gör ändringen. Armaturen 
måste då provas på nytt. (Då har vi inget ansvar mer) Därför rekommenderar jag dig att inte göra 
någon förändring på armaturen. Det bästa är att vid beställning av ny armatur ange sina önskemål. 

Med vänlig hälsning Jan-Erik 
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Apparatskåp (PLC)
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Anslutningslista till apparatskåp (PLC)
Plintnummer (-X1) Beskrivning
1 PE
2 N
3 Matning till PLC och belysning i passage genom arkiv [013]
4 Tryckströmbrytare storkontor [014]
5 Tryckströmbrytare korridor [003]
6 Tryckströmbrytare arkiv [013, 025, 026]
7 Tryckströmbrytare trapphus [012]
8 Tryckströmbrytare trapphus [022]
9 Närvarodetektor korridor [003]
10 Närvarodetektor arkiv [013]
11 Matning till kontaktorer för belysning i storkontor [014]
12 Kontaktor för belysning i storkontor [014]
13 Kontaktor för belysning i passage genom storkontor [014]
14 Matning till kontaktor för belysning i korridor [003]
15 Kontaktor för belysning i korridor [003]
16 Matning till kontaktorer för belysning i arkiv [013, 025, 026]
17 Kontaktorer för belysning i arkiv [013, 025, 026]
18 Belysning i passage genom arkiv [013] (N)
19 Belysning i passage genom arkiv [013] (L)
20 Matning till kontaktor för belysning i trapphus [012]
21 Kontaktor för belysning i trapphus [012]
22 Matning till kontaktor för belysning i trapphus [022]
23 Kontaktor för belysning i trapphus [022]
24 Närvarodetektor i korridor [003] (N)
25 Närvarodetektor i korridor [003] (L)
26 Närvarodetektor i arkiv [013] (N)
27 Närvarodetektor i arkiv [013] (L)
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Storkontor [014]

31



Arkiv [013, 025, 026]
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Korridor/passage [003]
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Trapphus [012]

34



Trapphus [022]
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Bilaga 4 – Installationsritning



Bilaga 5 – Blockdiagram till Siemens LOGO!

Blockdiagram för korridor/passage [003], arkiv [013, 025, 026] och trapphus [012, 022].
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Blockdiagram för storkontor.
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Bilaga 6 – Elcentraler för belysning i källare

Befintlig elcentral i korridor/passage [003] utökad med apparatlåda för belysningsstyrning. Till  
höger sitter apparatlådan innehållande PLC, speglingsreläer till tryckknappar med glimlampa, 

kontaktor till belysningsrad över passage genom arkiv [013] samt anslutningsplintar. Till vänster  
sitter de befintliga kontaktorerna till arkiv [013, 025, 026] .
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Närbild på apparatlåda innehållande PLC.
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Apparatlåda i storkontor [014] innehållande kontaktorer för belysning och ledbelysning i  
storkontor [014].
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Befintlig central i storkontor [014] för matning till bland annat trapphus [022] och storkontor  
[014].
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Befintlig central i ställverk [005] för matning till bland annat korridor/passage [003] och 
trapphus [012].
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