
Nivåväljare NV-4T

Nivåväljaren NV-4T är avsedd att användas i belysningsan-
läggningar med dimbara lysrörsarmaturer och dynamisk be-
lysning i fyra nivåer. Fyra nivåer kan t.ex. användas för växling
mellan dag- och nattprogram.

Växling mellan två program kan t.ex. användas i garage och sjuk-
hus. Dag- och nattprogram gör att ögonen lättare anpassar sig till
ljuset vid in- och utpassage i garage och ger behagligare ljusnivåer i
sjukhuskorridorer.

Dynamisk belysningsstyrning innebär att belysningen lyser på:

• högnivå vid närvaro (t.ex. 80procent ljus).
• lågnivå efter närvaro (t.ex. 1 procent ljus).

• släckt - när det inte varit någon närvaro under en insällbar tid
(t.ex. 30 min - 2 tim) släcks belysningen helt.

Med NV-4T kan t.ex ett nattprogram kopplas in av en fotocell eller
kopplingsur och nattetid blir då funktionen:

• högnivå vid närvaro (t.ex. 30procent ljus).
• lågnivå efter närvaro (t.ex. 1 procent ljus).

• släckt - när det inte varit någon närvaro under en insällbar tid
(t.ex. 30 min - 2 tim) släcks belysningen helt.

Dag- och nattprogrammen kan naturligtvis även användas för and-
ra ändamål.

En temperaturgivare kan anslutas för att blockera så att belysning-
en inte släcks helt när tempraturen är under +5 °C. Funktionen an-
vänds om drifdonen inte klarar att tända lysrören vid låga
temperaturer.

Teknisk specifikation
Ström: Lågnivålast, 1 - 10 V utgången max. 100 mA
Egenförbrukning: 110 mA vid 13,8 VDC
Spänning: 10 - 16 VDC
Relä: Växlande för att driva kontaktor
Antal armaturer: ca 100 st.
Mått: 90 x 54 x 75 mm (3 moduler)
Färg: Grå

Best.nr: Produkt: E-nr:
13171 Nivåväljare NV-4T 19 048-38

Extronic AB tel. 08 - 771 26 00 • fax 08-771 26 05 2006-11-23

Manualer och utdrag ur hanboken ”Närvarodetektering” finns att hämta på hemsidan www.extronic.se

Extronic förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra specifikationen. Mall.VP
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