
  

 

L E H D IS T ÖT IE D OTE   
Ahrensburg, 10. elokuuta 2021  
 

Ohjaa kerralla koko monitoimitilan 
16 valaisinryhmää: ESYLUXin 
DALI-2-läsnäoloilmaisimien uusi 
malli COMPACT APC10 
COMPACT-sarjan APC10-läsnäoloilmaisimet edustavat ESYLUXin uutta, 
DALI-2-teollisuusstandardin mukaista älykästä automaatioratkaisua. Niissä 
on sisäinen ohjausyksikkö, sisäänrakennettu väyläjännitesyöttö ja niillä 
pystyy hallitsemaan jopa 16 valaisinryhmää. ESYLUXin BMS-
läsnäoloilmaisin toimii myös syöttöyksikkönä, joten valaisimien ohjaus 
voidaan toteuttaa itsenäisesti, hajautetusti tai koko monitoimitilan 
kattavasti. Toiminnot, kuten yksinkertainen ryhmän vaihtaminen huoneen 
käyttötavan mukaan, tarjoavat paljon joustavuutta ja painiketuloissa voit 
liittää laitteeseen tavallisia 230 V:n painikkeita. 
 
Laitevalmistajasta riippumattoman yhteensopivuuden ansiosta DALI-2 on 

saavuttanut paikan modernin valaisinohjauksen alan standardina. ESYLUXin 

COMPACT-sarjan APC10-läsnäoloilmaisimet mahdollistavat älykkään, hajautetun 

ja koko monitoimitilan kattavan automaation, yksinkertaisesti yhdessä DALI-2-

järjestelmässä ja täysin ilman kiinteistönhallintajärjestelmää ja kytkentäkaappiin 

asennettavia osia. 

 

Sisäinen sovellusohjelma jopa 16 ryhmän hallintaan 
Sisäisen DALI-2-ohjausyksikkön ja sisäänrakennetun väyläsyöttöjännitteen 

ansiosta APC10-läsnäoloilmaisin (APC = Application Controller) alentaa 

merkittävästi suunnittelu- ja asennuskustannuksia. Tämä mahdollistaa 

käytännössä jopa 16 valaisinryhmän läsnäoloon ja päivänvaloon perustuvan 

vakiovalonohjauksen ja näin hyödyntää DALI-2-järjestelmän koko potentiaalin. 

ESYLUXin BMS-läsnäoloilmaisin toimii tässä tarkoituksessa ryhmien 



  

 

syöttöyksikkönä. Valaistusjärjestelmä pystyy helposti sopeutumaan yksilöllisiin ja 

vaativiin huonetilanteisiin. 

 

Joustava ryhmäkytkentä ja suunnistusvalo 
Esimerkkinä toimii ryhmien joustava vaihtaminen. Tilanjakajilla varustetuissa 

toimistotiloissa APC10-läsnäoloilmaisimet pystyvät esimerkiksi automaattisesti 

aktivoimaan valaisimissa ja syöttöyksiköissä erilaisia ryhmäskenaarioita, kun 

seinät avataan tai suljetaan. Näin työpaikalla säilyvät ihanteelliset 

valaistusolosuhteet vaihtelevasta huoneiden käyttötavasta huolimatta, 

valonsäätelyä keskeyttämättä. Joustavuus kasvaa entisestään yhteensä 16 tilan 

ja yksilöllisesti määriteltävän jälkihehkun ja opastevalojen avulla.  

 

Määritys kaksisuuntaisen Bluetooth-liitännän kautta 
Tehdasasetuksien avulla voit aloittaa Broadcast-käytön helposti ESYLUXin DALI-

2 APC10 -läsnäoloilmaisimilla. Lähettimen sisäisen kaksisuuntaisen Bluetooth-

liitännän avulla määrittäminen on helppoa ESY-sovelluksen ja älypuhelimen 

kautta. Tehdasasetusten ansiosta määrityksen yhteydessä laaditut ryhmät ovat 

heti käyttövalmiita. Kaksisuuntaisuus mahdollistaa laitteen tietojen lukemisen, voit 

hallita sekä dokumentoida projekteja ja luoda esimerkiksi PDF-raportin ESY-

sovelluksen avulla. 

 

APC10-läsnäoloilmaisimissa on 8, 24 tai 32 m:n kokonaisrekisteröintietäisyys ja 

yli neljä painiketuloa pakko-ohjausta varten, jolloin perinteinen ja tavanomainen 

käsikäyttö on mahdollista. Näin jo asennettuja painikkeita voi käyttää uuden 

järjestelmän kanssa. Manuaalisen himmennyksen ansiosta käyttäjä voi muuttaa 

samanaikaisesti kirkkauden ohjearvoa ja valonsäätöä. Sisäinen 16A-rele 

mahdollistaa lisäksi lämmityksen, tuuletuksen, ilmastoinnin tai lisävalojen 

kytkemisen. APC10-läsnäoloilmaisimen asentaminen alakattoon onnistuu 

vakioporakruunulla, jonka halkaisija on 68 mm. 



  

 

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, 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) 

 

 
COMPACT APC10 
COMPACT-sarjan APC10-läsnäoloilmaisin voi ohjata yksilöllisesti jopa 16 

valaisinryhmää.  
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