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DALI-2-standardin FLAT- ja 
COMPACT MINI -sarjat: 
ESYLUXin uusi BMS-
läsnäoloilmaisin 
FLAT- ja COMPACT MINI -sarjojen BMS-läsnäoloilmaisimet edustavat 
ESYLUXin uutta, DALI-2-teollisuusstandardin mukaista älykästä 
automaatioratkaisua. Käytössä ollessaan ne toimivat syöttölaitteina ja 
lähettävät läsnäoloilmaisimien ja valoantureiden mittaustulokset DALI-
laitteiston kullekin ohjauslaitteelle. Litteän muotoilunsa ja erittäin pienen 
kokonsa ansiosta ne sopivat erinomaisesti tiloihin, joissa 
sisustusarkkitehtuuriin on panostettu erityisesti. 
 
Kansainvälisen DALI-teollisuusstandardin mukainen valo-ohjaus mahdollistaa 

yksinkertaisen suunnittelun ja asennuksen. Siitä edelleen kehitetty DALI-2-

standardi puolestaan takaa nyt myös valmistajasta riippumattoman 

yhteensopivuuden. ESYLUX on lisännyt FLAT- ja COMPACT MINI -sarjoihin 

kattoon asennettavia läsnäoloilmaisimia. Näin se tarjoaa hankevastaaville 

älykkään automaatioratkaisun, joka sopii myös esteettisesti vaativiin 

ympäristöihin. 

 

Anturitekniikka älykkääseen valo-ohjaukseen 
Läsnäoloilmaisimien sisältämää liike- ja valoanturitekniikkaa on käytetty 

menestyksekkäästi jo vuosia muissa malleissa, mutta niiden ulkomuoto erottuu 

muista malleista edukseen: FLAT-sarjan litteä, vain 6 mm:n korkeus ja 

COMPACT MINI -sarjan erittäin kompakti muotoilu antavat ilmaisimille hillityn 

ulkoasun. Niin sanottuina BMS-läsnäoloilmaisimina ne toimivat DALI-2-



  

 

 

 

luokituksen mukaisina syöttölaitteina, jotka lähettävät läsnäolotunnistuksen ja 

valomittauksen tulokset kullekin ohjauslaitteelle. Kyseessä voi olla toisen 

valmistajan rakennusautomaatiojärjestelmä, jossa on DALI-2-liitäntä, tai 

huoneeseen sijoitettu DALI-2-läsnäoloilmaisin, jossa on integroitu ohjausyksikkö.  

 

Uusissa FLAT-läsnäoloilmaisimissa on myös tulo tavanomaisille 230 voltin 

painikkeille, joten jo asennettujen painikkeiden käyttöä on helppo jatkaa. 

Kosketuskomennot antavat DALI-2-komentoja, ja ne voidaan kohdistaa vapaasti 

kuhunkin ryhmään. Lisäksi sarjassa on valittavissa neliönmuotoinen tai pyöreä 

malli ja lisävarusteena lasiset suojukset. L-malli (L=Large) on saatavana suuriin 

kojerasioihin tai pinta-asennukseen COMPACT-sarjan pinta-asennusrasioiden 

kanssa. Sekä FLAT-ilmaisimien että COMPACT MINI -sarjan uusien ilmaisimien 

kokonaishavaintoalue on halkaisijaltaan 8 metriä.  

 

FLAT-sarjan uudet BMS-ilmaisimet ovat heti saatavilla, COMPACT MINI -sarjan 

mallin odotetaan olevan toimitettavissa vuoden 2021 Q3:n puolivälistä. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  



  

 

 

 

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) 

 

 
FLAT- ja COMPACT MINI -sarjojen BMS-läsnäoloilmaisimet 
BMS-läsnäoloilmaisimet toimivat syöttölaitteina, jotka toimittavat tietoja 

läsnäolosta ja kirkkaudesta kullekin DALI-2-ohjausyksikölle. 
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