
  

 

PR ES SEI N F OR M AT I ON   
Ahrensburg, 10. august 2021  
 

16 lysgrupper til styring i 
flere rum ad gangen:  

APC10 DALI-2-
tilstedeværelsessensor, i 
COMPACT-serien fra ESYLUX 
ESYLUX udvider nu compact-serien med nye intelligente APC10 
tilstedeværelsessensorer i DALI-2 standarden. De har en integreret 
styreenhed samt en indbygget DALI-bus strømforsyning og kan styre op til 
16 lysgrupper. Suppleret med BMS-tilstedeværelsessensorer fra ESYLUX, 
som inputenheder til udvidelse af sensordækning, opnås således en 
selvstændig, decentral lysstyring i flere rum ad gangen. Funktioner, som 
f.eks. gruppeskift ved skiftende udnyttelse af rummet, giver omfattende 
fleksibilitet, og afbryderindgange i både APC10 og BMS-sensorer giver 
mulighed for brug af hhv. konventionelle 230 V- og potentialfrie fjedertryk.  
 
 
Integreret Application Controller til op til 16 grupper 
APC10-tilstedeværelsessensorerne reducerer planlægnings- og 

installationsarbejdet takket være en integreret DALI-2-styreenhed (APC = 

Application Controller) og en indbygget DALI strømforsyning. Dette muliggør en 

individuel tilstedeværelses- og dagslysafhængig konstantlysregulering af op til 16 

lysgrupper og udnytter dermed det fulde potentiale ved DALI-2. BMS-

tilstedeværelsessensorer fra ESYLUX fungerer desuden som inputenheder for 

grupperne. Belysningsanlægget kan også nemt tilpasses individuelle og 

komplekse situationer i rummet. 

 



  

 

Fleksibelt gruppeskift og orienteringslys 
Et eksempel er det fleksible skift af grupper. I lokaler med flytbare foldedøre kan 

APC10-tilstedeværelsessensorerne f.eks. aktivere et andet gruppescenarie for 

alle armaturer og inputenheder, hvis en foldedør åbnes og lukkes. Så på trods af 

skiftende udnyttelse af lokalerne opretholdes der således optimale lysforhold på 

alle arbejdspladser uden at afbryde lysreguleringen. Fleksibiliteten øges 

yderligere med op til 16 scenarier samt eftergløds- og orienteringslys, der kan 

konfigureres individuelt.  

 

Konfiguration via tovejs Bluetooth-grænseflade 
Et DALI-2-anlæg med APC10-tilstedeværelsessensorer fra ESYLUX kan nemt 

startes i broadcast-tilstand via fabriksindstillingerne. Konfigurationen kan udføres 

ganske enkelt, direkte fra ESY-appen og smartphones, takket være sensorernes 

integrerede, tovejs Bluetooth-grænseflade. De grupper, der derefter oprettes, kan 

ved hjælp af fabriksindstillingerne tages i brug med det samme. 

Tovejskommunikationen tillader udlæsning af opsætning fra enhederne, mens 

ESY-appen giver mulighed for at dokumentere og administrere projekterne, f.eks. 

som en PDF-rapport. 

 

APC10-tilstedeværelsessensorerne fås med et samlet detekteringsområde på 8, 

24 eller 32 m i diameter og har fire afbryderindgange til overstyring med 

konventionelle 230V fjedertryk. 230V tryk på eksisterende installation kan således 

nemt anvendes. Brugeren kan med den manuelle dæmpning samtidig tilpasse 

lysreguleringens lysstyrke. Et integreret 16 A-relæ giver desuden mulighed for at 

tænde og slukke for HVAC eller supplerende belysning. APC10-

tilstedeværelsessensorerne kan monteres i nedhængte lofter med et standard 

hulmål på 68 mm i diameter. 

 

 



  

 

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 sætter som 

kunder og partnere deres lid til vores mere end 50 år lange markedserfaring og på 

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.dk 
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COMPACT APC10 
APC10-tilstedeværelsessensoren i COMPACT-serien kan styre op til 16 

lysgrupper individuelt på tværs af rum.  
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