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www.esylux.com

BETJENINGSVEJLEDNINGDK

Du ønskes tillykke med købet af dette kvalitetsmæssigt førsteklasses ESYLUX-produkt. For at sikre en ordentlig 
funktion bør du gennemlæse denne monterings-/betjeningsvejledning omhyggeligt og opbevare den for om 
nødvendigt at kunne slå efter.

1 • SIKKERHEDSANVISNINGER

 ADVARSEL: Arbejde på elektriske systemer må kun udføres af autoriserede fagfolk under 
overholdelse af nationale installationsforskrifter/-standarder. Før montering af produktet skal 
netspændingen slås fra. Overhold installationsforskrifterne for sikkerhedsforholdsreglen SELV.

Produktet er kun beregnet til korrekt brug (som beskrevet i betjenings-vejledningen). Der må 
ikke foretages ændringer eller modifikationer, idet alle krav på garanti derved bortfalder. 
Umiddelbart efter udpakningen skal apparatet kontrolleres for beskadigelser. I tilfælde af en 
beskadigelse må apparatet under ingen omstændigheder tages i brug.
Når det må antages, at der ikke kan garanteres en sikker drift af apparatet, så skal det tages 
ud af drift med det samme og sikres mod utilsigtet drift.
I henhold til den tilsigtede anvendelse skal du være opmærksom på, at UC-nettet (eller KNX/
EIB), der skal tilsluttes, er beregnet til isolationsklasse 3.

 BEMÆRK: Dette apparat må ikke bortskaffes med usorteret husholdningsaffald. Ejere af brugt udstyr 
er i henhold til loven forpligtet til at bortskaffe dette udstyr fagligt korrekt. I din kommune kan du få 
yderligere informationer.

2 • BESKRIVELSE

ESYLUX PD-C360i/8 KNX UP er en tilstedeværelsessensor med 360° detekteringsområde 
og integreret bustilslutning til loftsmontering. Monteres i henhold til den medfølgende 
monteringsvejledning. Med styring af belysningen (funktionerne “tænd/sluk” eller “konstant 
lysregulering”).
Yderligere karakteristika: se betjeningsvejledningen “Beskrivelse af programmerne”. Med en 
rækkevidde på op til 8 m i diameter, velegnet til brug i kontorer, klasseværelser, mødelokaler 
og gennemgange med delvis dagslys.

PD-C360i/8 KNX UP skal i henhold til den tilsigtede anvendelse kun anvendes i bussystemet 
KNX (EIB), TP i kombination med andre KNX-komponenter.

PD-C360i/8 KNX UP registrerer personer, der er er til stede inden for detekteringsvinklen og 
sender styre- eller reguleringstelegrammer for lysudgange afhængigt af lysstyrken i rummet samt 
for HVAC-objekter (varme, ventilation, klima) afhængigt af tilstedeværelse.

•	Blandingslysmålingen	egner	sig	til	lysrør	og	kompaktlysrør	samt	halogen-	og	glødelamper.

På certificerede kurser i KNX/EIB formidles den nødvendige ekspertviden til brug for 
planlægning, installation, ibrugtagning, dokumentation og brug af ETS (Engineering-Tool-
Software), der benyttes til indstilling af parametrene.

3 • INSTALLATION/MONTERING/TILSLUTNING

 Se separat monteringsvejledning.

Mobil-PDi/User

4 • IBRUGTAGNING

Alle parametre indstilles ved hjælp af ETS (Engineering-
Tool-Software). Programmeringsstatussen for den fysiske 
adresse på PD-C360i/8 KNX UP aktiveres ved hjælp af 
programmeringsknappen og vises med den blå LED.
Produktdatabasen og programbeskrivelsen står p.t. til rådighed 
i “Download”-afsnittet på www.esylux.com.

5 • LED'ERNES REAKTIONER/VISNING

•	Tilslutning	af	busspænding
 Der starter en initialiseringsfase (opvarmning) på ca. 10 sekunder.
 Den røde LED og den grønne LED blinker langsomt på skift (f = 1 Hz).

•	LED-visning	efter	opvarmning
 Bevægelsesregistrering vises ved, at den indstillede farve for LED'en blinker 2 x for hver 

registrering.
•	I	funktionen	“master”	kvitteres	fjernbetjeningsindtastningerne:
 Der kvitteres med den blå LED 3 x

•	I funktionen “slave” kvitteres hver registrering med den grønne LED 2 x.

 BEMÆRK:	Den	grønne	LED	er	kun	aktiv	ved	registrering,	hvis	den	er	blevet	aktiveret	via	ETS	
(Engineering-Tool-Software)

6 • TESTFUNKTION

Kan parametreres ved hjælp af ETS (Engineering-Tool-Software).
Der skiftes til RUN-tilstand med “Gem” eller 10 min. efter, at testfunktionen er blevet aktiveret. 
Bevægelse vises ved, at den blå LED blinker.

7 • FJERNBETJENING

Styringen/reguleringen kan påvirkes med brugerfjernbetjeningen Mobil-PDi/User 
(EM10425547), der fås som tilbehør.
Lysværdien ændres af Mobil-PDi/User, så længe der registreres tilstedeværelse, plus i 
efterløbstiden. Derefter gælder igen de værdier, der er parametreret via ETS 
(Engineering-Tool-Software).

 BEMÆRK: I funktionen “slave” reagerer sensoren ikke på fjernbetjeningen!

Via Mobil-PDi/User kan belysningen
•	tændes	eller	slukkes
•	dæmpes	(kun	i	funktionen	“regulering”)
•	der	kan	gemmes	og	hentes	2	opsætninger
•	ved	at	aktivere	tasten	“Reset” stilles KNX-tilstedeværelsessensoren 

tilbage til de værdier, der er parametreret via ETS (Engineering-Tool-
Software). De gemte lysopsætninger 1 + 2 bevares.

Yderligere information finder du i betjeningsvejledningen til 
fjernbetjeningen Mobil-PDi/User.

8 • ESYLUX PRODUCENTGARANTI

ESYLUX produkter er afprøvet efter gældende forskrifter og fremstillet med største omhu. 
Garantiyderen, ESYLUX Deutschland GmbH, Postfach 1840, D-22908 Ahrensburg, Tyskland 
(for Tyskland) hhv. den pågældende ESYLUX-distributør i dit land (du kan finde en komplet 
oversigt på www.esylux.com), yder garanti på produktions-/materialefejl på ESYLUX-
apparaterne i tre år fra produktionsdatoen.
Denne garanti gælder uafhængigt af dine lovmæssige rettigheder i forhold til forhandleren af 
apparatet.
Garantien omfatter ikke naturligt slid, ændringer/forstyrrelser som følge af miljøpåvirkninger 
eller transportskader samt skader der er opstået som følge af manglende overholdelse af 
betjeningsvejledningen, vedligeholdelsesvejledningen og/eller usagkyndig installation. 
Medfølgende batterier, lyskilder og genopladelige batterier er ikke omfattet af garantien.
Garantien kan kun gøres gældende hvis det uændrede apparat indsendes tilstrækkeligt 
frankeret og indpakket til garantiyderen sammen med faktura/kassebon samt en kort skriftlig 
beskrivelse af fejlen straks efter at manglen er blevet konstateret.
Ved et berettiget garantikrav vil garantiyderen efter eget frit valg enten reparere apparatet 
inden for en rimelig tid eller ombytte det. Garantien omfatter ikke krav derudover, især hæfter 
garantiyderen ikke for skader der opstår som følge af apparatets mangler. Hvis garantikravet 
ikke er berettiget (fx efter garantiperiodens udløb eller i tilfælde af mangler der ikke er dækket 
af garantien), kan garantiyderen forsøge at reparere apparatet for dig mod beregning af en 
rimelig pris.

•• PD-C360i/8 KNX UP
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OBJEKTER	LYS-KANAL

Objekt	0:	“Indgang:	Spærring	af	lyskanal”	(længde	1	bit)

Lyskanalens tænd-/sluk- og dæmpningsudgange spærres med et tænd-telegram, 
og spærringen ophæves med et sluk-telegram.
Lyskanalens tilstand efter spærringen og ophævning af spærringen kan 
bestemmes via parametre.

Objekt	1/2:	“Indgang:	Tænd/sluk	lyskanal	manuelt”	(længde	1	bit)

Bemærk: Ved driftsarten halvautomatisk absolut påkrævet!
Manuel betjening opretholdes ved tilstedeværelse til efter udløb af efterløbstiden, 
hvis der er indstillet “under tilstedeværelse” i parametrene. Hvis parameteret 
“med deaktiveret lysmåling under spærretiden” er valgt, er lysmålingen ikke 
aktiv, derefter skifter sensoren til normal drift. Den manuelle betjening har 
ingen indflydelse på registrering af bevægelser. Funktionen ledes videre til 
kommunikationsobjekterne 5/6.

Objekt	3/4:	“Indgang:	Lyskanal	manuel	dæmpning”	(længde	4	bit)

Funktion: Aktiv, når der er valgt konstant lysregulering/-styring
Indgang til KNX-tryk dæmpning opad, dæmpning nedad; når der skrives på 
dette objekt, overstyres lyskanalen manuelt, kommandoerne ledes videre til 
dæmpningsaktuatoren via objekt 7.
Manuel betjening opretholdes ved tilstedeværelse til efter udløb af efterløbstiden, 
hvis der er indstillet “under tilstedeværelse” i parametrene. Hvis der er valgt 
“med deaktiveret lysmåling under spærretiden”, er lysmålingen ikke aktiv, 
derefter skifter sensoren til normal drift. Den manuelle betjening har ingen 
indflydelse på registrering af bevægelser.

Objekt	5/6:	“Indgang:	Lyskanal	manuel	dæmpningsværdi”	(længde	1	byte)

Funktion: Aktiv, når der er valgt konstant lysregulering/-styring
Indgang til fastlæggelse af dæmpningsværdier; når der skrives på dette objekt, 
overstyres lyskanalen manuelt, værdierne ledes videre til dæmpningsaktuatoren 
via objekt 8 og 9.
Manuel betjening opretholdes ved tilstedeværelse til efter udløb af efterløbstiden, 
hvis der er indstillet “under tilstedeværelse” i parametrene. Hvis der er valgt 
“med deaktiveret lysmåling under spærretiden”, er lysmålingen ikke aktiv, 
derefter skifter sensoren til normal drift. Den manuelle betjening har ingen 
indflydelse på registrering af bevægelser.

Objekt	7:	Indgang:	Regulering/styring	af	lyskanal	uden	tilstedeværelse	(længde	1	bit)

Driftsart: Regulering
Lysreguleringen uden tilstedeværelse aktiveres via dette objekt.

Driftsart: Styring
Lysstyringen uden tilstedeværelse aktiveres via dette objekt.

Objekt	8:	“Udgang:	Lyskanal	tænd/sluk”	(længde	1	bit)

Når der er behov for kunstigt lys (tænd-/slukgrænse 1/nominel værdi via 
parameter) og tilstedeværelse, sender udgangen et tænd-telegram.
Når der er tilstrækkeligt dagslys, og/eller når der ikke er nogen personer til 
stede, sendes der et sluk-telegram, når efterløbstiden er udløbet.

Objekt	9:	“Udgang:	Lyskanal	2	tænd/sluk”	(længde	1	bit)

Funktion:	Tænd/sluk	–	står	kun	til	rådighed	med	funktionen	tænd/sluk!
Når der er behov for kunstigt lys (tænd-/slukgrænse 2 som difference til tænd-/
slukgrænse 1 via parameter) og tilstedeværelse, sender udgangen et tænd-telegram.
Når der er tilstrækkeligt dagslys, og/eller når der ikke er nogen personer til stede, 
sendes der et sluk-telegram, når efterløbstiden er udløbet.

Objekt	10/11:	“Udgang:	Lyskanal	dæmpning”	(længde	4	bit)

Funktion: Regulering/styring af konstant lys
Telegrammer sendes videre til dæmpningsaktuatoren via dette objekt, når der 
trykkes længe på et tryk (objekt 2) Kun aktiv, når “konstant lysregulering/-
styring” er aktiveret.

Objekt	12:	“Udgang:	Lyskanal	dæmpningsværdi	1”	(længde	1	byte)

Funktion: Regulering/styring af konstant lys
Når der er behov for kunstigt lys, og der er personer til stede, sender udgangen 
et værdi-telegram (1 byte).
Når efterløbstiden er udløbet, og der ikke er nogen personer til stede, eller 
der er tilstrækkeligt dagslys (omskifter på minimum), skiftes der til 0 % eller til 
orienteringslys. Kun aktiv, når “konstant lysregulering/-styring” er aktiveret.

Objekt	13:	“Udgang	lyskanal	dæmpningsværdi	2”	(længde	1	byte)

Funktion: Regulering/styring af konstant lys
Når der er behov for kunstigt lys, og der er personer til stede, sender udgangen 
et værdi-telegram (1 byte).
Når efterløbstiden er udløbet, og der ikke er nogen personer til stede, eller 
der er tilstrækkeligt dagslys (omskifter på minimum), skiftes der til 0 % eller 
til orienteringslys.
Valgbar offset for dæmpningsværdi 2 til dæmpningsværdi 1 via parameter. 
Kun aktiv, når “konstant lysregulering/-styring” er aktiveret.

Objekt	14:	Indgang:	Lyskanal	1	tænd-/sluk-grænse	(længde	2	byte)

(Driftsart: Tænd/sluk)
Via dette objekt kan tænd-/sluk-grænsen (lux) for kanal 1 med telegram 
angives. Står kun til rådighed, når “tænd-/sluk-grænse med telegram” er valgt.

Objekt	14:	Indgang:	Regulering	af	nominel	værdi	for	lyskanalen	(længde	2	byte)

(Driftsart: Regulering)
Via dette objekt kan den nominelle værdi (lux) for lysreguleringen med telegram 
angives. Står kun til rådighed, når “tænd-/sluk-grænse med telegram” er valgt.

Objekt	14:	Indgang:	Styring	af	lyskanal	nedre	lysstyrke	(længde	2	byte)

(Driftsart: Styring)
Via dette objekt kan den nedre lysværdi (lux) for lysstyringen med telegram 
angives. Står kun til rådighed, når “tænd-/sluk-grænse med telegram” er valgt.

Objekt	15:	Indgang:	Lyskanal	2	tænd-/sluk-grænse	(længde	2	byte)

(Driftsart: Tænd/sluk)
Via dette objekt kan tænd-/sluk-grænsen (lux) for kanal 2 med telegram 
angives. Står kun til rådighed, når “tænd-/sluk-grænse med telegram” er valgt.

Objekt	15:	Indgang:	Styring	af	lyskanal	øvre	lysstyrke	(længde	2	byte)

(Driftsart: Styring)
Via dette objekt kan den øvre lysværdi (lux) for lysstyringen med telegram 
angives. Står kun til rådighed, når “tænd-/sluk-grænse med telegram” er valgt.

Objekt	16/17:	“Indgang:	Lyskanal	1/2	tilbagemelding	aktuator”	(længde	1	bit)

Via dette objekt kan en aktuators statusobjekt analyseres. Hvis aktuatoren ikke 
kun styres med sensoren, tændes sensoren med et TÆND-telegram og slukkes 
igen efter udløbet på efterløbstiden, når der ikke er nogen bevægelse. Med et 
SLUK-telegram slukkes sensoren og skifter derefter omgående til standby-drift. 
Står kun til rådighed, når “tilbagemelding aktuator” er aktiveret.

Objekt	18:	“Indgang:	Lyskanal	orienteringslys	omskiftning”	(længde	1	bit)

Funktion: Regulering/styring af konstant lys
Med et tænd-telegram skiftes der fra orienteringslysværdi 1 til orienteringslysværdi 
2, med et sluk-telegram skiftes der fra værdi 2 til værdi 1.
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Objekt	19:	“Indgang:	Lyskanal	orienteringslys	tænd/sluk”	(længde	1	bit)

Funktion: Regulering/styring af konstant lys
Med et sluk-telegram slukkes der for orienteringslysfunktionen, med et tænd-
telegram tændes den.

Objekt	20:	“Indgang:	Tænd/sluk	slumrefunktion”	(længde	1	bit)

Funktion: Regulering/styring af konstant lys
Hvis slumrefunktionen er aktiveret, sender sensoren en værdi, der er fastlagt i 
parametre, ved tilstedeværelse i stedet for at regulere eller styre lyset.

OBJEKTER	LYSSTYRKE

Objekt	21:	“Indgang:	Spær	sending	af	lysstyrke”	(længde	1	bit)

Tænd-telegram spærrer sending, sluk-telegram aktiverer sending af den interne 
lysstyrke. Kun aktiv, når “reaktion ved spærring” er aktiveret.

Objekt	22:	“Indgang:	Lysstyrke	ekstern”	(længde	2	byte)

Via dette objekt kan en ekstern lysstyrke blandes med den interne for den aktuelle 
værdi for den konstante lysregulering/-styring. Bedømmelsen gennemføres 
ud fra multiplikatorer.

Objekt	23:	“Udgang:	Lysstyrke	1	intern”	(længde	2	byte)

Via dette objekt afgives den interne lysstyrke uden offset og faktor.

Objekt	24:	“Udgang:	Lysstyrke	2	intern”	(længde	2	byte)

Via dette objekt afgives den interne lysstyrke uden offset og faktor.

Objekt	25:	“Udgang:	Aktuel	lysstyrke”	(længde	2	byte)

Via dette objekt afgives den aktuelle værdi for lyset.
Der tages højde for offset, faktor intern lysstyrke, værdi og faktor ekstern lysstyrke. 
Værdien bruges til analysen af lysstyrken for lyskanalen og skumringsrelæet.

OBJEKTER	HVAC-KANAL

Objekt	26:	“Indgang:	Spær	HVAC-kanal”	(længde	1	bit)

HVAC-kanalens tænd-/slukudgang spærres med et tænd-telegram, og 
spærringen ophæves med et sluk-telegram.
Kanalens tilstand efter spærringen og ophævelse af spærringen kan bestemmes 
via parametre.

Objekt	27:	“Indgang:	Tænd/sluk	HVAC-kanal”	(længde	1	bit)

Hvis der er personer til stede, sendes der afhængigt af tidsforsinkelsen et 
tænd-telegram.
Hvis der ikke er personer til stede, sendes der afhængigt af efterløbstiden et 
sluk-telegram.

Objekt	28:	“Udgang:	Tænd/sluk	HVAC-kanal”	(længde	1	bit)

Hvis der er personer til stede, sendes der afhængigt af tidsforsinkelsen et 
tænd-telegram.
Hvis der ikke er personer til stede, sendes der afhængigt af efterløbstiden et 
sluk-telegram.

Objekt	29:	“Udgang:	HVAC-kanal	dæmpningsværdi”	(længde	1	byte)

Via dette kommunikationsobjekt afgives der en parametrerbar dæmpningsværdi 
i området 0 – 100 %.

Objekt	30	“Udgang:	HVAC-kanal	opsætning”	(længde	1	byte)

Til tænd og sluk kan der hentes separate opsætninger (1 af 64).

OBJEKTER	BEVÆGELSE

Objekt	31:	“Indgang:	Bevægelse	af	slave/master”	(længde	1	bit)

Triggerindgang til parallelkobling master/master eller indgang for slave.

Objekt	32:	“Indgang:	Spærring	af	bevægelsesregistrering”	(længde	1	bit)

Med et tænd-telegram spærres der for den interne bevægelsesregistrering, 
med “sluk” ophæves spærringen.

Objekt	33:	“Udgang:	Bevægelsesregistrering”	(længde	1	bit)

Udlæsning af egen PIR-bevægelsesregistrering.

OBJEKTER	SKUMRINGSRELÆ	FUNKTION	REGULERING/STYRING

Objekt	37:	“Indgang:	Tænd/sluk	skumringsrelæ	manuelt”	(længde	1	bit)

Den manuelle overstyring opretholdes, indtil spærretiden er udløbet.

Objekt	38:	“Udgang:	Tænd/sluk	skumringsrelæ”	(længde	1	bit)

Når værdien kommer under grænseværdien og efter forsinkelsen, sender 
skumringsrelæet et tænd-telegram.
Når grænseværdien overskrides og efter forsinkelsen, sender skumringsrelæet 
et sluk-telegram.
Hysteresen kan indstilles via parametre.

Objekt	39:	“Udgang:	Skumringsrelæ	dæmpningsværdi”	(længde	1	byte)

Via dette kommunikationsobjekt afgives der en parametrerbar dæmpningsværdi 
i området 0 – 100 %.

Objekt	40:	“Udgang:	skumringsrelæ	opsætning”	(længde	1	byte)

Til tænd og sluk kan der hentes separate opsætninger (1 af 64).

OBJEKT	SIMULERING	AF	TILSTEDEVÆRELSE

Objekt	41:	“Indgang:	Simulering	af	tilstedeværelse	til/fra”	(længde	1	bit)

Simuleringen af tilstedeværelse kobles til eller fra.

OBJEKT	NATLYS

Objekt	42:	“Indgang:	Tænd/sluk	natlys”	(længde	1	bit)

Natlysfunktionen tændes eller slukkes, indikationen af bevægelsesregistrering/
spærring bevares.
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OBJEKTER	ALARM

Objekt	43:	Indgang:	Spær	alarm	(længde	1	bit)

Et “1” spærrer alarmfunktionen, et “0” kobler alarmfunktionen fri.

Objekt	44:	Indgang:	TÆND/SLUK	alarm	manuelt	(længde	1	bit)

Via dette objekt kan alarmen overstyres manuelt uafhængigt af 
bevægelsesregistreringen. Bemærk: Hvis der er indstillet “alarm skal kvitteres” 
i parameteret, kan alarmen kun slukkes via dette objekt.

Objekt	45:	Udgang:	TÆND/SLUK	alarm	(længde	1	bit)

En alarm udløses efter et antal uafbrudte bevægelsesregistreringer inden for 
en parametrerbar tidsperiode. Hvis der ikke er indstillet “alarm skal kvitteres” 
i parameteret, slukkes alarmen efter en uafbrudt tidsperiode, hvor der ikke 
længere registreres bevægelser.

Objekt	46:	“Udgang:	Sensortilstand”	(længde	1	bit)

Angiver om sensorhovedet er monteret. Telegramtypen med og uden sensorhoved 
og cyklisk sending kan indstilles.

OBJEKT	RESET

Objekt	47:	“Indgang:	Reset”	(længde	1	bit	)

Et TÆND-telegram på dette objekt udløser en genstart af apparatet.

OBJEKTER	VED	FUNKTION	TÆND/SLUK

OBJEKTER	VED	FUNKTION	REGULERING/STYRING
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BESKRIVELSE	AF	PROGRAMMET

1.	MASTER/SLAVE

Masteren registrerer tilstedeværelsen og analyserer den i henhold til de 
indstillede parametre.

“Tænd/sluk	belysning”	eller	“højere/lavere	lysstyrke	for	belysningen”
Slaven bruges udelukkende til udvidelse af detekteringsområdet. En tilstedeværelse 
ledes videre til masteren (objekt 31) for at blive analyseret i henhold til de 
indstillede parametre.

•	Valg	af	master/master
For at udvide detekteringsområdet kan to mastere arbejde parallelt med hinanden.
Hver master analyserer tilstedeværelsen (objekt 33) i henhold til sine parametre, 
der er indstillet via ETS (Engineering-Tool-Software), og styrer/regulerer 
belysningen tilsvarende.

Fabriksindstilling: Master

4.	FJERNBETJENING

Derved deaktiveres betjeningen via Mobil-PDi/User eller X-REMOTE (iPhone).

 OBS: Fjernbetjeningen er deaktiveret i testmodus

2.	TESTMODUS

(Kun med apparatkonfiguration master)

Med tændt testmodus    deaktivering af lysmålingen.

Med den aktiverede testmodus kontrolleres forbindelsen til
belysningsanlægget.
Ved detektering med bevægelsessensoren “tændes” belysningen i 5 sek., 
derefter følger en dødtid på 1 sek. “slukket”.
Den blå LED viser en registrering af bevægelse.
Skift fra test “tændt” til test “slukket”, når parametrene gemmes eller automatisk 
efter 10 min.

 Bemærk: Ved test    slave indgang aktiv.

3.	REAKTION	EFTER	ETS-DOWNLOAD/GENSTART	AF	APPARATET

Du kan vælge mellem: “Ingen reaktion”, “Tænd”, “Sluk”
Der sendes følgende objekter:

Driftsart tænd/sluk:
- Objekt 8: “Udgang: lyskanal 1 tænd/sluk”
- Objekt 9: “Udgang: lyskanal 2 tænd/sluk”

Driftsart “regulering” eller “styring”:
- Objekt 8: “Udgang: lyskanal tænd/sluk”
- Objekt 12: “Udgang: lyskanal dæmpningsværdi 1”
- Objekt 13: “Udgang: lyskanal dæmpningsværdi 2”

- Desuden objekt 28: "Udgang: tænd/sluk HVAC-kanal”
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5.	LED	I	SENSOREN

Valgfrit LED'ens lysstyrke eller “sluk”
Hvis LED'en ikke er slukket, kan dens farve fastlægges ved registrering af 
bevægelse (blinker 2 x) og ved spærring af bevægelsesregistreringen via 
objekt 32. LED'ens lysstyrke kan tilpasses i 5 trin via parametre.

5.1	Natlysfunktion

Muliggør en brug af LED'en som natlys. Ved over-/underskridelse af 
grænseværdien kobles der omgående til en af de indstillede farver. Natlyset 
kan deaktiveres via objekt 42.

BESKRIVELSE	AF	PROGRAMMET

6.	REGISTRERING	AF	BEVÆGELSE

Når der registreres bevægelse, opretholdes denne tilstand i den indstillede tid; 
derefter forespørges der flere gange i sekundet, om sensorerne har registreret 
en ny bevægelse (objekt 33). Sensorens følsomhed kan indstilles via et parameter.
Via objekt 32 kan bevægelsesregistreringen spærres; LED'en lyser så med 
den valgte farve.

7.	SIMULERING	AF	TILSTEDEVÆRELSE

I 1 uge gemmer sensoren permanent, om og hvornår der forekom bevægelse. 
Med tænd-telegram på objekt 41 tændes eller slukkes kanalerne svarende til 
ugelageret. Der tages højde for det gemte tidsforløb. Samtidig er den normale 
bevægelsesregistrering aktiv.

8.	EKSTERN	MASTER/SLAVE

Via dette parameter kan det bestemmes, om den eksterne master/slave kun 
sender tænd-telegrammer ved registrering af bevægelse, eller om det eksterne 
apparat sender tænd-telegrammer med bevægelsesregistrering og sluk-
telegrammer uden bevægelsesregistrering.
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lysstyrke

ingen bevægelse
start

efterløbstid
manuel

betjening
slut

efterløbstid

100 %

bevægelse 0 %

ingen regulering

Manuel betjening under tilstedeværelse

BESKRIVELSE	AF	PROGRAMMET

9.	LYSKANAL

9.1 Driftsart lyskanal

•	Driftsarten	“fuldautomatisk”
Belysningen tændes automatisk, når sensoren registrerer tilstedeværelse, 
og lyset i omgivelserne kommer under den forindstillede grænseværdi eller 
nominelle værdi for lysstyrken. Belysningen slukkes automatisk ved manglende 
tilstedeværelse, og når den indstillede efterløbstid er udløbet.
Belysningen slukkes også automatisk på trods af tilstedeværelse, hvis 
grænseværdien eller den nominelle værdi for lysstyrken overskrides.
For at undgå pludselige skift i lysstyrken ved tilstedeværelse på grund af, at 
lyset tændes/slukkes, uden at man ønsker det, udløses sensoren altid kun 
med en tidsforsinkelse.
For eksempel: En sky, der går ind for solen, kan være skyld i, at der tændes, 
uden at der er brug for det.
Tidsforsinkelse fra “lyst til mørkt”: 30 sek.
Tidsforsinkelse fra “mørkt til lyst”: 5 min.

•	Ekstra	manuel	belysningsstyring	i	fuldautomatisk	modus
Belysningen kan tændes og slukkes manuelt med den infrarøde fjernbetjening 
(Mobil-PDi/User, se også den separate betjeningsvejledning Mobil-PDi/User) 
eller ved hjælp af telegrammer, f.eks. ved at aktivere eksterne KNX-/EIB-knapper.

Når der er indstillet “Manuel betjening under tilstedeværelse”, kan lyset tændes manuelt. 
Det bliver ved at være tændt, så længe sensoren registrerer en bevægelse.

Når der er indstillet “Manuel betjening under spærretiden”, styrer sensoren på 
100 % under denne tid. Når spærretiden og tilstedeværelsen er slut, begynder 
reguleringen til den indstillede nominelle værdi.
Efter registrering af den seneste bevægelse vender sensoren tilbage til den 
tidligere automatiske drift efter udløbet på efterløbstiden.

	 Bemærk:	Gælder	for	alle	driftsarter	for	lyskanalen.

•	Driftsart	“halvautomatisk”
Når der er valgt “halvautomatisk”, skal belysningen tændes manuelt med 
den infrarøde fjernbetjening Mobil-PDi/User eller ved hjælp af telegrammer, 
f.eks. ved at aktivere eksterne KNX-/EIB-knapper. Det betyder, at sensoren 
ikke tænder belysningerne automatisk ved tilstedeværelse.
Hvis den naturlige lysandel øges, og det omgivende lys overskrider den 
indstillede lysstyrke, så slukker sensoren automatisk belysningen 5 minutter 
efter, at den indstillede lysstyrke er nået.
Belysningen kan derefter når som helst tændes manuelt.
Når der er indstillet manuel betjening under spærretiden, forholder sensoren sig 
under denne tid som ved indstilling af manuel betjening under tilstedeværelsen, 
derefter skifter sensoren til normal drift. Derved kan man opnå, at brugeren 
ganske vist kan tænde lyset selv om grænseværdien er overskredet, men at 
det alligevel slukkes efter den indstillede tid.

	 Bemærk:	Eksternt	tænd-telegram	f.eks.	med	KNX-/EIB-knap	er	absolut	påkrævet	
ved	halvautomatisk	drift!	Gælder	for	alle	driftsarter	for	lyskanalen.

Fabriksindstilling: Fuldautomatisk

lysstyrke

regulering ved bevægelse
slut

spærretid
start

efterløbstid
slut

efterløbstid

100 %

bevægelse

regulering

manuel
betjening

Manuel betjening under spærretiden



DK BETJENINGSVEJLEDNING PD-C360i/8 KNX UP (EP10427404)

www.esylux.com 8 /13

BESKRIVELSE	AF	PROGRAMMET

9.2 Funktion lyskanal

Der kan vælges mellem
Tænd/sluk: Tænd/sluk ved en defineret grænse.
Regulering: Tænd/lysstyrkeregulering til en defineret nominel værdi/(sluk) 

konstant lysregulering.
Styring: Lysstyring via lineær tildeling af dæmpningsværdi til lysstyrken.

Fabriksindstilling: Tænd/sluk

9.3 Efterløbstid lyskanal

•	Efterløbstid	kanal	lys
Der kan vælges 0 sek., 30 sek. – 12 timer.

Fabriksindstilling: 5 min.

9.4 Analyse af tilbagemelding fra aktuatoren

Via objekt 16 + 17 (regulering 16, styring –) kan en aktuators statusobjekt 
analyseres. Hvis aktuatoren ikke kun styres af sensoren, skifter lyskanalen til 
standby-drift, når kanalen og aktuatoren har forskellig tilstand.

9.5	Cyklisk	sending

Lyskanalen sender sin aktuelle status i cyklusser med fastlagte tidsintervaller; 
i den forbindelse kan det bestemmes, om den skal gentage sluk- eller tænd-
telegrammer cyklisk.

9.6 Reaktion ved spærring og ophævelse af spærring

Man kan vælge mellem ingen reaktion, sluk eller tænd lyskanalen.

9.7	Telegramfilter

Sending af sluk- eller tænd-telegrammerne via lyskanalen kan forhindres her.

9.8 Lysregulering uafhængigt af tilstedeværelse

9.9 Lysregulering/-styring uafhængigt af tilstedeværelse

Lysreguleringen/-styringen uafhængigt af tilstedeværelse kan startes med et 
TÆND-telegram via objekt 7, hvis denne funktion er aktiveret i parametrene 
(kun synlig i driftsarten regulering/styring).
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BESKRIVELSE	AF	PROGRAMMET

10.	FUNKTION	LYSKANAL

10.1	Tænd/sluk

Grænseværdi 0 = deaktiveret, kun bevægelsesregistrering
Grænseværdi 1 – 2000 lux (up/down menu) eller som direkte indtastning 
0 – 2000 lux
Fabriksindstilling: 500 lux
Indstillelig difference (kan også tildeles via objekt 14 og 15) mellem: “Tænd-/
slukgrænse 1” og “Tænd-/slukgrænse 2”
-50 % til +50 %

Fabriksindstilling: ± 0 %

Der kan sendes udgangstelegrammer binært (objekt 8 og 9), som 
dæmpningsværdier (objekt 12 og 13), (0 – 100 %) eller som opsætning 
(objekt 3/4 og 5/6), (1 – 64).
Tændings- og slukningsværdier kan parametreres enkeltvist.

10.2 Regulering

•	Dæmpningsværdi	ved	start	af	reguleringen

Der kan vælges 0 – 100 % (up/down menu) eller som direkte indtastning 
0 – 100 %
Fabriksindstilling: 60 %

Styringstid: Kan vælges til at være 0,5 – 10 sek. (up-/down-menu)

Hvis slumrefunktionen er aktiveret, sender sensoren en værdi, der er fastlagt i 
parametre, ved tilstedeværelse i stedet for at regulere eller styre lyset.

 Bemærk: Med parameteret “styringstid” kan sensoren tilpasses til forskellige 
lyskilder og forkoblingsenheder, hvis reguleringskredsen har tendens til svingninger.

Tommelfingerregel:	Jo	trægere	belysningen	reagerer,	desto	længere	er	styringstiden 
(0,5	–	10	sek.).
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BESKRIVELSE	AF	PROGRAMMET

10.3 Styring

Nedre lysstyrke: 0 – 2000 lux
Øvre lysstyrke: 0 – 2000 lux

Nederste minimale dæmpningsværdi: 0 – 100 %
Øverste maksimale dæmpningsværdi: 0 – 100 %

 OBS: Der skal altid vælges en større maksimumsværdi end minimumsværdi.

Trintid: Kan vælges til at være 0,5 – 10 sek. (up-/down-menu)

Hvis slumrefunktionen er aktiveret, sender sensoren ved tilstedeværelse en værdi, 
der er fastlagt i parametre, i stedet for at regulere eller styre lyset.

 Bemærk: Med parameteret “trintid” kan sensoren tilpasses til forskellige lyskilder 
og forkoblingsenheder, hvis reguleringskredsen har tendens til svingninger.

Tommelfingerregel:	Jo	trægere	belysningen	reagerer,	desto	længere	er	trintiden	(0,5	–	10	sek.).

Fabriksindstilling: 2 sek.

Til lysstyringen kan der fastlægges to lysstyrker via parametre eller telegrammer 
via kommunikationsobjekt 14 + 15. Hvis maksimumsværdien nås, sendes der et 
telegram med 0 %; hvis den nederste lysstyrke måles, sendes der et telegram 
med 100 %. Derimellem beregnes indstillingsstørrelsen lineært og sendes til 
dæmpningsaktuatoren (objekt 12 + 13).
Den eksternt tilsluttede eller interne lyssensor skal placeres på en sådan måde, 
at den modtager meget dagslys og kun lidt kunstigt lys.

Eksempel

justeringsen-
hed

maks. lux
øvre lysstyrke

100 %

0 %

min. lux
nedre lysstyrke

lysstyrke

Indstilling af minimal og maksimal ændring af dæmpningsværdien (0 – 10 %), 
aktiv under regulering og styring

Indstilling af minimal og maksimal dæmpningsværdi (0 – 100 %), aktiv under 
regulering og styring
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BESKRIVELSE	AF	PROGRAMMET

10.4 Orienteringslysets styrke

•	Orienteringslysets	styrke	1
Der kan vælges 0/5 – 50 % (up-/down-menu) i trin på 5 %.

 Bemærk: Kun aktiv ved “Regulering” og “Styring”! Som standard er 
orienteringslysstyrken 1 aktiv. Skiftet foretages via objekt 18 med et “tænd-
telegram på orienteringslysstyrke 2” eller “sluk-telegram” på orienteringslysstyrke 
1. Kun aktiv, hvis der er valgt “tænd” for orienteringslyset.

Fabriksindstilling: 10 %

•	Orienteringslysets	styrke	2
Der kan vælges 0/5 – 50 % (up-/down-menu) i trin på 5 %.

 Bemærk: Kun aktiv i forbindelse med konstant lysregulering! Kun aktiv, hvis der 
er valgt “tænd” for orienteringslyset.

Fabriksindstilling: 25 %

Med et sluk-telegram på objekt 19 slukkes der for orienteringslysfunktionen, 
med et tænd-telegram tændes den. Hvis orienteringslysfunktionen er slukket, 
skifter sensoren til sluk/0 % efter tilstedeværelse og efterløbstid. 
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12.	SKUMRINGSRELÆER

I normal drift sender skumringsrelæet et tænd-telegram, når værdien permanent 
ligger under grænseværdien for tilkoblingstiden; når grænseværdien plus 
hysterese for tilkoblingstiden permanent overskrides, sender det et sluk-telegram; 
kommunikationsobjekt 38. Udgangstelegrammet kan sendes binært (objekt 38), 
som dæmpningsværdi (objekt 39), (0 – 100 %) eller som opsætning (objekt 
40), (1 – 64). Tændings- og slukningsværdier kan parametreres enkeltvist. Efter 
manuelt tænd/sluk via kommunikationsobjekt 37 er skumringsrelæet inaktivt, 
efter spærretiden skifter det til normal drift.

BESKRIVELSE	AF	PROGRAMMET

11.	HVAC-KANAL

	 Bemærk:	Tilstedeværelsesudgangen	er	uafhængig	af	de	parametrerede	lysstyrker.

Tidsforsinkelsen kan vælges til at være mellem 0 min. og 2 – 30 min.
Fabriksindstilling: 0 min.

Der kan vælges en efterløbstid mellem 0,1 – 60 min. og op til 12 timer.
Fabriksindstilling: 60 min.

11.1	Cyklisk	sending

HVAC-kanalen sender sin aktuelle status i cyklusser med fastlagte tidsintervaller; 
i den forbindelse kan det bestemmes, om den skal gentage sluk- eller tænd-
telegrammer cyklisk.

11.2 Reaktion ved spærring og ophævelse af spærring

Man kan vælge mellem ingen reaktion, sluk eller tænd lyskanalen.
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13.	LYSSTYRKE

13.1 Aktuel lysstyrke

Den aktuelle lysstyrke kan overføres cyklisk eller fra en fastlagt difference 
i forhold til den sidst sendte aktuelle værdi. Denne værdi beregnes ud fra:

Værdi = [lysstyrke fra sensor x modifikator x multiplikator] + offset

Sendingen af den aktuelle lysstyrke kan spærres via objekt 21, i den forbindelse 
kan den aktuelle værdi eller en værdi, der er fastlagt i parametre, sendes.

13.2 Ekstern lysstyrke

Til den interne lysregulering/-styring kan der desuden integreres og vægtes en 
ekstern sensor via KNX. Den aktuelle værdi for reguleringen/styringen er da:

Værdi = aktuel værdi lys + [ekstern lysstyrke x modifikator x multiplikator]

13.3 Intern lysstyrke

Ud over overvågningen af lysreguleringen/-styringen kan den interne lysstyrke 
afgives direkte fra sensoren uden faktor og offset via objekt 23 + 24. Den 
sendes altid samtidig med den aktuelle lysstyrke; kommunikationsobjekt 25.

14. ALARM

Alarmfunktionen kan parametreres til ens eller forskellig adfærd ved tænd og sluk.
Alarmudgangen (objekt 45) kan spærres via objekt 43. Adfærden ved spærring 
eller opspærring via objekt 43 kan vælges (ingen reaktion, sluk, tænd).
Antallet af bevægelsesregistreringer inden for en tidsperiode kan indstilles.


