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Kompakt sensorik til  
DALI-2-standard: BMS-
tilstedeværelsessensorer fra 
ESYLUX 
Med BMS-tilstedeværelsesdetektorer i COMPACT-serien præsenterer 
producenten ESYLUX nye løsninger til intelligent lysstyring i henhold til 
industristandarden DALI-2. Under drift tjener de som inputenheder og 
sender resultaterne af deres bevægelses- og lyssensorer samt kommandoer 
fra konventionelle knapper til styring af DALI-systemet. Med varianter med 
forskellige detekteringsområder dækker de alle relevante applikationer i en 
bygning. 
 
Den intelligente lysstyring efter den internationale industristandard DALI har altid 

stået for nem planlægning og installation. Yderligere forbedringer videreførte 

udviklingen til DALI-2. Især muliggør DALI-2 interoperabiliteten af apparater fra 

forskellige producenter, så den projektansvarlige i dag nemt kan sammensætte 

en løsning med kun de bedste apparater.  

 

Gennemprøvet sensorik til intelligent lysstyring 
Til tilstedeværelse og dagsafhængig automatisering af et DALI-2-lyssystem 

præsenterer ESYLUX nu loftets tilstedeværelsesdetektorer PD-C 360/8 BMS 

DALI-2, PD-C 360/24 BMS DALI-2 og PD-C 360/32 BMS DALI -2. De er en del af 

den succesfulde serie COMPACT fra ESYLUX og har derfor bevægelses- og 

lyssensorer, som i forbindelse med andre styringsgrænseflader allerede har været 

i brug i mange år.  

 



  

 

 

 

Som såkaldte BMS-tilstedeværelsessensorer (BMS = Building Management 

System) anvendes de efter DALI-2-klassifikation som inputenheder, som sender 

resultaterne fra deres tilstedeværelsesdetektering og lysmåling til styringen i det 

pågældende anlæg. Det kan være et bygningsautomatiseringssystem med DALI-

2-grænseflade eller en DALI-2-tilstedeværelsessensor i lokalet med integreret 

anvendelsescontroller. Alle nye tilstedeværelsessensorer er endvidere udstyret 

med to indgange til konventionelle potentialfrie kontakter, hvis tastkommandoer 

bliver til DALI-2-kommandoer og frit kan tildeles de pågældende grupper. 

 

Nem installation med kompakt hus 
PD-C 360/8 BMS DALI-2 har en maksimal detekteringsafstand på 8 m i diameter. 

Hvis man vil afdække et større lokale med kun en enkelt tilstedeværelsessensor, 

skal man bruge de to andre varianter med detekteringsrækkevidder på hhv. 24 m 

og 32 m og en større sensorlinse. Som med hele COMPACT-serien består de nye 

tilstedeværelsessensorer af et todelt hus med sensorhoved og Powerbox til 

nem og hurtig installation. 
 

 

 

  



  

 

 

 

Om ESYLUX – Performance for Simplicity 
ESYLUX udvikler, fremstiller og driver intelligente automatiserings- og 

belysningsløsninger, der skaber mere livskvalitet og energieffektivitet i 

kontorbygninger, uddannelsesinstitutioner og i sundhedsvæsenet. Det enkelte 

menneskes ønsker og behov står i centrum, og virksomheden lægger særlig vægt 

på en nem anvendelse af sine produktløsninger. Engrosforhandlere, 

installationsfirmaer, elektroingeniører, lysdesignere samt arkitekter har som 

kunder og partnere tillid til vores mere end 50 år lange markedserfaring og til den 

personlige, faglige rådgivning, som vores ESYLUX-eksperter giver. Med vores 

forskning, udvikling og produktion på den tyske adresse i Ahrensburg lever 

producenten desuden op til de højeste kvalitetskrav. Vi distribuerer globalt: 

ESYLUX samarbejder med erfarne handelsvirksomheder og har et stort antal 

datterselskaber i Europa, Asien og Oceanien. 

Flere oplysninger på www.esylux.com 
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ESYLUX GmbH 

Christian Schöps 

Kontaktperson for virksomhedskommunikation 

Tlf. +49 4102 88 880-2017 

Fax +49 4102 88 880-333 

E-mail christian.schoeps@esylux.com 
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Billeder og billedtekster 
(Kilde: ESYLUX GmbH) 

 

 
ESYLUX COMPACT BMS DALI-2  
COMPACT-tilstedeværelsessensorer til DALI-2 med gennemprøvede 

bevægelses- og lyssensorer. 
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