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Kompakteja  
DALI-2-standardin mukaisia 
anturiratkaisuja: ESYLUXin 
BMS-läsnäoloilmaisin 
Valmistaja ESYLUX esittelee COMPACT-sarjan BMS-läsnäolotunnistimien 
avulla teollisuuden standardin DALI-2 mukaisia uusia ratkaisuja 
älykkääseen valonsäätöön. Toiminnassa ne toimivat syöttölaitteina ja 
lähettävät liikettä ja valoa mittaavien anturiensa tulokset sekä komennot 
tavanomaisista painikkeista DALI-järjestelmän hallintaan. Variantteilla, joilla 
on erilaiset tunnistusalueet, ne kattavat kaikki rakennuksen asiaankuuluvat 
sovellukset. 
 
DALI-teollisuusstandardien mukainen älykäs valo-ohjaus on aina mahdollistanut 

yksinkertaisen suunnittelun ja asennuksen. DALI-2-standardiversio toi mukanaan 

lisäparannuksia. DALI-2 mahdollistaa etenkin eri valmistajien laitteiden 

yhteistoiminnan, joten hankevastaavat pystyvät nyt helposti kokoamaan sopivan 

ratkaisun parhaista mahdollisista laitteista.  

 

Laadukkaita anturiratkaisuja älykkääseen valo-ohjaukseen 
DALI-2-valaistusjärjestelmän läsnäolo- ja päivänvalosta riippuvaiseen 

automaatioon ESYLUX esittelee nyt kattoilmaisimet PD-C 360/8 BMS DALI-2, 

PD-C 360/24 BMS DALI-2 ja PD-C 360/32 BMS DALI -2. Ne kuuluvat ESYLUXin 

suosittuun COMPACT-sarjaan, ja niissä on siis älykkäät liikeilmaisimet ja 

valoanturit, joita on käytetty yhdessä muiden ohjausliitäntöjen kanssa 

onnistuneesti jo useiden vuosien ajan.  

 



  

 

 

 

Niin sanottuina BMS-läsnäoloilmaisimina (BMS = Building Management System) 

ne toimivat DALI-2-luokituksen mukaisina syöttölaitteina, jotka lähettävät 

läsnäolotunnistuksen ja valomittauksen tulokset kunkin laitteiston 

ohjausjärjestelmään. Se voi olla rakennusautomaatiojärjestelmä, jossa on DALI-2-

ohjausliitäntä, tai huoneeseen sijoitettu DALI-2-läsnäoloilmaisin, jossa on 

integroitu käyttöohjain. Kaikissa uusissa läsnäoloilmaisimissa on lisäksi vähintään 

kaksi tuloliitäntää tavallisille jännitteettömille painikkeille, joiden 

kosketuskomennot annetaan DALI-2-komentoina, ja ne voidaan kohdistaa 

vapaasti ryhmiin. 

 

Helppo asennus kompaktin kotelon ansiosta 
PD-C 360/8 BMS DALI-2 -ilmaisimella on halkaisijaltaan enintään 8 metrin 

tunnistuskantomatka. Jos suuren tilan valaistusta halutaan ohjata ainoastaan 

yhdellä läsnäoloilmaisimella, on mahdollista valita jompikumpi kahdesta muusta 

vaihtoehdosta. Niiden tunnistuskantomatka on 24 tai 32 metriä ja niissä on 

suurempi anturin linssi. Kuten kaikissa COMPACT-sarjan tuotteissa, myös 

uusissa läsnäoloilmaisimissa on asennusta helpottava ja nopeuttava 

kaksiosainen kotelo, anturipää ja Powerbox. 
 

 

 

  



  

 

 

 

ESYLUX – Performance for Simplicity 
ESYLUX kehittää, tuottaa ja myy automaatio- ja valoratkaisuja, jotka parantavat 

elämänlaatua ja energiatehokkuutta toimistorakennuksissa, opetustiloissa ja 

sairaanhoitolaitoksissa. Keskiössä ovat yksilölliset toiveet ja tarpeet, ja 

yrityksemme panostaa erityisesti tuoteratkaisujen helppokäyttöisyyteen. Yli 50 

vuoden kokemus alalta on antanut meille niin tukkukauppiaiden, asennuksia 

tekevien yritysten, sähkö- ja valosuunnittelijoiden kuin arkkitehtienkin 

luottamuksen. Asiakkaamme ja kumppanimme luottavat myös ESYLUXin 

asiantuntijoiden tarjoamaan neuvontaan. Tutkimus, kehitys ja tuotanto Saksan 

Ahrensburgissa takaa tuotteiden korkean laadun. Toimintamme on 

maailmanlaajuista: ESYLUX tekee yhteistyötä kokeneiden yritysten kanssa. Useat 

tytäryhtiöt edustavat sitä Euroopassa, Aasiassa ja Oseaniassa. 

Lisätietoja on osoitteessa www.esylux.fi 
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Kuva & kuvatekstit 
(Lähde: ESYLUX GmbH) 

 

 
ESYLUX COMPACT BMS DALI-2  
DALI-2-standardin COMPACT-läsnäoloilmaisimet, joissa on laadukkaat 

liikeilmaisimet ja valoanturit. 
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