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Intelligent allrounder  
for DALI-2:  
Tilstedeværelsesdetektoren  
PD-C 360i/24 PS plus DALI fra 
ESYLUX 
Med tilstedeværelsesdetektoren PD-C 360i/24 PS plus DALI presenterer 
ESYLUX en prototyp for intelligent lysstyring i henhold til den nye 
standarden DALI-2 på Light + Building. Som multimasterapparat med 
integrert busspenningsforsyning utnytter detektoren alternativene i DALI-2 
fullt ut og gjør det mulig med enkel, behovsorientert styring av individuelle 
grupper og scenarioer. Den justerbare lyssensoren sørger for en presis 
lysmåling og -regulering 
 
DALI står som alltid for enkel planlegging og installasjon. Likevel utvider den 

oppgraderte versjonen DALI-2 mulighetene betydelig nok en gang. Slik kan 

sensorer nå brukes som aktive styringsapparater, hvor hendelsesrelaterte 

handlinger som en tilstedeværelses- og dagslysavhengig lysstyring kan realiseres 

enklere. 

 

Stor rekkevidde og integrert busspenningsforsyning 
Med PD-C 360i/24 PS plus DALI presenterer ESYLUX for første gang en 

tilstedeværelsesdetektorprototyp for DALI-2, med en rekkevidde på 24 meter. 

Med nettadapteren leverer den den nødvendige busspenningen for opptil 64 

kontrollenheter og sørger for en tilstedeværelses- og dagslysavhengig 

konstantlyskontroll. Slik kan opptil 16 grupper og 16 scenarioer opprettes, en 

ekstra utgang står klar for tilstedeværelsesavhengig av- og påslåing av HVAC-



  

 

apparater. Multimasterfunksjonen garanterer i tillegg en problemfri drift med andre 

detektorer av samme type innenfor det samme anlegget. 

 

De fire impulsbryterinngangene til PD-C 360i/24 PS plus DALI gjør det på den 

ene siden mulig med en halvautomatisk drift hvor brukeren slår på lyset selv, men 

hvor detektoren automatisk slår det av når rommet er tomt. På den andre siden 

kan grupper styres eller scenarioer hentes fram ved hjelp av inngangene, hvor 

lyset spesielt i større rom enkelt kan tilpasses endrede situasjoner. Alternativt er 

det også mulig å opprette tidsstyrte scenarioer, for eksempel for en automatisk 

dag-natt-drift.  
 

Justerbar lyssensor og enkel installasjon 
For å optimere lysmålingen og -reguleringen for PD-C 360i/24 PS plus DALI er 

detektorens lyssensor utenfor linsen og kan justeres individuelt. Dermed kan lyset 

måles nøyaktig der hvor den visuelle oppgaven skal utføres. I tillegg kan man 

unngå ved hjelp av den målrettede justeringen at lysreguleringen påvirkes 

utilsiktet og forstyrrende av at det plutselig kommer kortvarig lys gjennom vinduet. 

 

Detektorens husdiameter er på 68 mm, og en standard borekrone kan brukes ved 

å lage en utsparing. En enkel idriftsetting sørger ESY Pen for, det nye alt-i-ett-

apparatet fra ESYLUX for idriftsetting, fjernstyring, lysmåling og 

prosjektforvaltning. ESY Pen har Bluetooth-funksjon og gjør det mulig med toveis 

kommunikasjon mellom mobile sluttapparater og PD-C 360i/24 PS plus DALI. Alle 

nødvendige parametriseringer kan enkelt foretas via berøringsskjerm og lagres til 

senere bruk. 

 

PD-C 360i/24 PS plus DALI utvikles iht. IEC 62386 del 103 og vil være tilgjengelig 

i elektrofaghandelen i 3. kvartal av 2018 etter DiiA-sertifisering.  

 



  

 

Om ESYLUX – Performance for Simplicity 
ESYLUX utvikler, produserer og distribuerer intelligente automasjons- og 

belysningsløsninger som sørger for økt livskvalitet og energieffektivitet på 

kontorer og i utdannings- og helseinstitusjoner. Det er enkeltmenneskenes ønsker 

og behov som står i sentrum. Derfor legger bedriften spesiell vekt på at 

produktløsningene deres skal være brukervennlige. Grossister, 

installasjonsbedrifter, elektro- og belysningsplanleggere og arkitekter har satt sin 

lit til våre 50 år med markedserfaring og ESYLUX-ekspertenes veiledning. 

Forskningen, utviklingen og produksjonen som finner sted ved det tyske 

hovedkvarteret i Ahrensburg, setter produsenten i stand til å overholde de 

høyeste kvalitetskrav. Bedriften er global: ESYLUX arbeider på fem kontinenter, 

samarbeider med erfarne handelsbedrifter og er representert i Europa, Asia og 

Oseania med en rekke datterselskaper. 

 

Du finner mer informasjon på www.esylux.com 
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