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FLAT og COMPACT MINI til 
DALI-2: Nye BMS-
tilstedeværelsessensorer fra 
ESYLUX 
Med BMS-tilstedeværelsessensorerne fra serierne FLAT og COMPACT MINI 
præsenterer ESYLUX nye intelligente automatiseringsløsninger til den 
avancerede industristandard DALI-2. I drift anvendes de som inputenheder 
og sender måleresultaterne fra deres bevægelses- og lyssensorer til den 
pågældende styring af DALI-anlægget. På grund af deres flade og lille 
konstruktion er de desuden velegnede til rum hvor også det arkitektoniske 
indtryk er i højsæde. 
 
Lysstyringen i henhold til den internationale industristandard DALI står for enkel 

planlægning og installation og garanterer med videreudviklingen mod DALI-2 nu 

også producentuafhængig interoperabilitet. For at kunne tilbyde projektledere en 

intelligent automatiseringsløsning til æstetisk krævende miljøer præsenterer 

ESYLUX nu nye loftstilstedeværelsessensor i serierne FLAT og COMPACT MINI. 

 

Sensorer til intelligent lysstyring 
Tilstedeværelsessensorerne har bevægelses- og lyssensorer, der har været 

anvendt med succes med andre grænseflader i mange år, men som adskiller sig 

fra hinanden i det ydre: FLAT-serien har et meget diskret udseende på grund af 

sin flade monteringshøjde på kun 6 mm, mens COMPACT MINI-serien opnår det 

samme med sit særligt kompakte design. Som såkaldte BMS-

tilstedeværelsessensorer anvendes de nye sensorer efter DALI-2-klassifikation 

som inputenheder og sender resultaterne fra deres tilstedeværelsesdetektering 



  

 

 

 

og lysmåling til styringen i det pågældende anlæg. Det kan være et 

bygningsautomatiseringssystem fra en tredjepartsproducent med DALI-2-

grænseflade eller en DALI-2-tilstedeværelsessensor med integreret 

anvendelsescontroller.  

 

De nye FLAT-tilstedeværelsessensorer har også en indgang til konventionelle 

230 V-kontakter, hvilket gør det nemt at fortsætte med at bruge allerede 

installerede kontakter. Sensorerne udsender tastkommandoerne som DALI-2 

kommandoer, som frit kan tildeles de respektive grupper. Samtidig giver serien 

mulighed for at vælge mellem kvadratisk eller rund form og glasdæksler som 

tilbehør. En L-variant (L= Large) i COMPACT-serien fås til store hulvægsdåser 

eller til udvendig montering med underlag til påmontering. Både FLAT-sensorerne 

og de nye sensorer i COMPACT MINI-serien har et samlet detekteringsområde 

på 8 meter i diameter.  

 

De nye BMS-sensorer i FLAT-serien fås nu, og varianterne i COMPACT MINI-

serien forventes at kunne fås fra midten af Q3 2021. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  



  

 

 

 

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 
 
 
Mediekontakt 

ESYLUX GmbH 

Christian Schöps 

Kontaktperson for virksomhedskommunikation 

Tlf.  +49 (0) 4102 88 880-2017 

Fax  +49 (0) 4102 88 880-333 

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

 

 
BMS-tilstedeværelsessensor i serierne FLAT og COMPACT MINI 
Som inputenheder leverer BMS-tilstedeværelsessensorerne oplysninger om 

tilstedeværelse og lysstyrke til den respektive DALI-2-styreenhed. 
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