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KNX-monianturiratkaisu on 
helppo kytkeä ATMO-
läsnäoloilmaisimen uuteen 
versioon  
ESYLUXin KNX-yhteensopivat ATMO-läsnäoloilmaisimet takaavat 
energiatehokkuuden, sillä monianturitekniikkansa ansiosta ne ohjaavat 
valaistuksen lisäksi tarpeen mukaan myös ilmastointia, ilmanvaihtoa ja 
lämmitystä. Uusi korkeimman varustelutason malli helpottaa asennusta: 
Ilmanlaadun parantamiseen tarkoitetut VOC-anturit tarvitsevat 
lisäsyöttöjännitteeksi nyt vain 30 voltin tasajännitteen. Se voidaan tuoda 
helposti KNX-jännitesyötön AUX-lähdön ja KNX-johdon kahden vapaan 
johtimen kautta.  
 
Jos tavoitteena on tilojen viihtyvyyden energiatehokas parantaminen 

anturipohjaisella rakennusautomaatiolla, eri järjestelmien ohjaus on paras 

toteuttaa mahdollisimman keskitetysti. KNX-järjestelmissä se onnistuu 

ESYLUXin ATMO-läsnäoloilmaisimien avulla: Energiatehokas valaistuksen, 

ilmastointilaitteen, ilmanvaihdon ja lämmityksen ohjaus kattavan 

monianturijärjestelmän avulla. Uusi korkeimman varustelutason malli helpottaa 

asennusta. 
 
VOC-anturit 30 V:n jännitesyötöllä  
PD-ATMO 360i/8 O AUX 30 V KNX havaitsee läsnäolon, kirkkauden, lämpötilan 

ja ilmankosteuden lisäksi myös haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (Volatile Organic 

Compounds, VOC), ja parantaa siten huoneilmaa ohjaamalla ilmastointi- ja 

ilmanvaihtolaitteita. Aiemmin VOC-anturia varten täytyi olla erillinen 230 V:n 

jännitesyöttö, mutta uudelle mallille riittää vain 30 V:n tasajännite. Erillistä 



  

 

kaapelia ei siis enää tarvita: Lisäjännite voidaan tuoda helposti KNX-jännitesyötön 

AUX-lähdön ja KNX-johdon kahden vapaan johtimen kautta. Koska kaikki anturit 

on keskitetty yhteen laitteeseen, myös suunnittelu ja asennus on entistä 

helpompaa. 

 

VOC-yhdisteet – suurin syy ilmastoinnin tarpeelle 
Haihtuvat orgaaniset yhdisteet ovat ihmisten aiheuttamia tai biologisia päästöjä, 

jotka voivat olla peräisin esimerkiksi muoveista, rakennusmateriaaleista, matoista 

ja puhdistusaineista tai ihmisistä ja elintarvikkeista. Suurina pitoisuuksina tällaiset 

yhdisteet vaikuttavat kielteisesti hyvinvointiin, ärsyttävät silmiä, aiheuttavat 

päänsärkyä, väsymystä ja huimausta sekä huonontavat ihmisten suorituskykyä. 

Kyseessä on jokapäiväinen ilmiö, joka koskee erityisesti suljettuja tiloja, kuten 

kokoustiloja, toimistoja, odotustiloja, luokkahuoneita ja saniteettitiloja. 

 

Energiaa vain silloin, kun sitä tarvitaan 
ATMO-läsnäoloilmaisimet ohjaavat ilmastointi- ja ilmanvaihtolaitteita VOC-

yhdisteiden havaitsemisen perusteella kolmen säädettävän raja-arvon avulla. 

Lämpötilan ja ilmankosteuden osalta niitä on kaksi. Kuten läsnäoloon ja 

päivänvaloon perustuvassa vakiovalonohjauksessa, kaikki laitteet ovat käytössä 

vain silloin, kun paikalla on ihmisiä. Siten energiaa kulutetaan vain silloin, kun sitä 

todella tarvitaan, ja vain sen verran kun on tarpeen. Lisäksi akustiikka-anturi tukee 

passiivi-infrapuna-antureita läsnäolon tunnistamisessa alueilla, joilla on huono 

näkyvyys. 

 

 
  



  

 

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. 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 

myyntiyhtiöt edustavat sitä Euroopassa, Aasiassa ja Oseaniassa. 

 

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

 

 
ATMO 1 Lähde: ESYLUX 
Monianturinen ATMO-läsnäoloilmaisin parantaa huoneilmaa ohjaamalla 

ilmastointi- ja ilmanvaihtolaitteita. 

 
ATMO 2 Lähde: ESYLUX 
Korkeimman varustelutason ATMO-läsnäoloilmaisimessa on ilmanlaatuantureita, 

jotka havaitsevat haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC = Volatile Organic 

Compounds). 



  

 

 
ATMO 3 Lähde: ESYLUX 
VOC-anturi tarvitsee lisäksi 30 voltin tasajännitteen. Uudessa mallissa kytkentä 

onnistuu helposti kahdella KNX-johdon vapaalla johtimella. 
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