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Koble til KNX-multi-sensor 
enkelt med den nye 
versjonen av ATMO-
tilstedeværelsesdetektoren  
ATMO-tilstedeværelsesdetektorer for KNX fra ESYLUX styrer med sin multi-
sensorteknologi i tillegg til belysningen også klimaanlegget, ventilasjonen 
og oppvarmingen etter behov og sørger dermed for energieffektivitet. En ny 
variant av det høyeste utvidelsestrinnet sørger nå for en enklere 
installasjon: VOC-sensorene for forbedring av luftkvaliteten trenger bare en 
tilleggsforsyning på 30 volt likespenning. Denne kan enkelt leveres via AUX-
utgangen til en KNX-spenningsforsyning og to frie ledere på KNX-ledningen.  
 
Hvis du har lyst til å forbedre romatmosfæren på en energieffektiv måte ved 

hjelp av sensorbasert bygningsautomasjon, bør den styres mest mulig på 

tvers av funksjonsgrupper. I KNX-systemer oppnås dette med ATMO-

tilstedeværelsesdetektorer fra ESYLUX: Ved hjelp av omfattende multi-

sensorer for energieffektiv styring av belysning, klimaanlegg, ventilasjon og 

oppvarming. En ny utførelse av det høyeste utvidelsestrinnet forenkler nå 

installasjonen. 
 
VOC-sensorer med 30 V spenningsforsyning  
PD-ATMO 360i/8 O AUX 30 V KNX registrerer i tillegg til tilstedeværelse, 

lysstyrke, temperatur og luftfuktighet også flyktige organiske forbindelser (Volatile 

Organic Compounds VOC), for omfattende forbedring av innendørsklimaet ved 

hjelp av klima- eller ventilasjonsanlegget. Mens det tidligere var nødvendig med 

en separat 230 V spenningsforsyning for for VOC-sensoren, trenger den nye 

versjonen bare 30 volt likespenning. Dermed faller omveien via en separat kabel 



  

 

bort: Tilleggsspenningen kan enkelt leveres via AUX-utgangen til en KNX-

spenningsforsyning og to frie ledere på KNX-ledningen. I tillegg forenkler 

tilstedeværelsesdetektoren planlegging og installasjon ved å pakke alle 

sensorene inn i bare ett apparat. 

 

VOC – den viktigste grunnen til å ventilere 
Flyktige organiske forbindelser er antropogene eller biogene utdunstinger, f.eks. 

fra plast- og byggematerialer, tepper og rengjøringsmidler eller mennesker og 

næringsmidler. I for høy konsentrasjon påvirker de menneskers humør, forårsaker 

øyeirritasjoner, hodesmerter, tretthet eller svimmelhet og reduserer ytelsesevnen. 

De er et hverdagsfenomen, særlig i lukkede rom som konferanserom, kontorer, 

vente- og klasserom eller sanitærrom. 

 

Energi bare når det trengs 
Styringen av klima- eller ventilasjonsanlegget på grunnlag av VOC-registrering 

skjer ved hjelp av ATMO-tilstedeværelsesdetektoren via tre individuelt innstillbare 

grenseverdier. Ved temperatur og luftfuktighet er det to grenseverdier. Som ved 

tilstedeværelses- og dagslysavhengig konstantlyskontroll er alle apparater kun 

aktive når det er mennesker tilstede. Som et resultat forbrukes energi bare når det 

virkelig er nødvendig og bare til det nødvendige nivået. 

I tillegg støtter en akustisk sensor de passive infrarøde sensorene ved registrering 

av bevegelse i områder som er vanskelige å se. 

 

 
  



  

 

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 med erfarne 

handelsbedrifter og er representert i Europa, Asia og Oseania med en rekke 

salgsselskaper. 

 

Du finner mer informasjon på www.esylux.com 
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Bilder og bildetekster 
(Kilde: ESYLUX GmbH) 

 

 
ATMO 1 Kilde: ESYLUX 
Den multi-sensoriske ATMO-tilstedeværelsesdetektoren forbedrer romklimaet ved 

hjelp av styring av klima- og ventilasjonsanlegg. 

ATMO 2 Kilde: ESYLUX 
I det høyeste utvidelsestrinnet har ATMO en luftkvalitetssensor til registrering av 

flyktige organiske forbindelser (VOC = Volatile Organic Compounds). 



  

 

 
ATMO 3 Kilde: ESYLUX 
VOC-sensoren trenger i tillegg 30 volt likespenning. Med den nye versjonen skjer 

tilkoblingen enkelt via to frie ledere på KNX-ledningen. 
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