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Lysstyring 

Formål og indledende beskrivelse 

Nærværende notat indeholder kravspecifikationer til lysstyring. 

Formålet med notatet er at sætte fokus på den standard og kvalitet som  Silkeborg Kommune 

ønsker i egne bygninger samt at ensarte lysstyringen for optimering af drift og 

brugeroplevelse. 

Hvor er dette gyldigt? 

Opstillede kravspecifikationer er gældende i alle kommunens ejendomme, både ved nybyggeri 

samt ved ombygning og renovering. 

Bilag 1 beskriver funktionelle krav til forskellige rumtyper. 

Reference til andre interne standarder 

Standart for Belysning 

Bilag 1 - Rumskema kravspecifikationer 

Lovmæssige referencer 

Bygningsreglementet nyeste udgave 

IEC 62386 

IEC 61347-2-13 

SBI 220 

Grundlæggende forudsætninger 

Stand alone Dali lysstyring 

Manuel tænding i opholdsrum 

Dagslysstyring  

Alle sensorer skal programmeres via smartphone 

Tekniske krav 

Alle sensorer tilbydes som udgangspunkt med Dali Addressable, have integreret dag/nat 

funktion samt have 8 timers konstant drift for indkøring af ventilation. 

 

I alle lokaler med dagslysregulering opdeles zoner således. 

• Zone 1 – Tættes på vinduer. (Ved 4 rækker armaturer i lokalet, skal Zone 1 regulere de 

to første rækker tættest på vinduet.) 

• Zone 2 – midterste rækker 

• Zone 3 – Længst væk fra vinduer 

• Zone 4 – Multizone 

Det skal være muligt at tilkoble et ekstern Dali relæ til Dalibusen, denne er til HVAC (CTS) hvis 

det interne relæ skal bruges til sekundær belysning som pendel. 

I nogle tilfælde vil lokaler med funktionen aktiv-on kræve at Dali bussen fremføres helt frem til 

afbryderdåsen. Via et indgangsmodul tilsluttes afbryderen enten som fjeder påvirket tryk eller 

som svagstrøms tryk. Indgangsmodulet placeres i afbryderdåsen. 

I lokaler med foldevægge etableres der foldevægsstyring via et Dali-linkmodul. 
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Design / Æstetiske krav 

Alle sensorer placeres som udgangspunkt indbygget eller påbygget på loftet. Hvor det er 

muligt skal sensorer indbygges i loftet. 

Krav til energiforbrug 

Ikke relevant. 

Beregningsværktøjer 

Sensor Opbygning og komponenter ønskes dokumenteret med tegning.  

Drift & vedligehold 

Datablade på sensorer, eksterne relæer, input-moduler mv. skal afleveres til Silkeborg 

kommune. 

Der skal udarbejdes og afleveres en As-build tegning som viser placering af master sensorer, 

slave sensorer samt typenummer på alle sensor.  

Derudover skal alle programmerbare sensorer opmærkes med Dymo, således at typenummer 

fremgår tydeligt og kan ses fra gulvplan.  

 

Der skal ved aflevering udleveres en ir dongle til smartphone til programmering af sensor, 

denne udleveres til Silkeborg kommunes projektleder for byggeriet.  

Emner/spørgsmål der skal afklares, og som ikke er beskrevet i notatet 

Silkeborg kommune ønsker at minimere antallet af sensorer og dermed udnytte 

funktionaliteten i færrest mulige komponenter. Det skal derfor kortlægges om andre systemer 

skal bruge signal fra lysstyringen. 

 

 

 


