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FLAT och COMPACT MINI för 
DALI-2: Ny BMS-
närvarodetektor från ESYLUX 
Med BMS-närvarodetektorer från serierna FLAT och COMPACT MINI 
presenterar tillverkaren ESYLUX nya, intelligenta automationslösningar för 
den vidareutvecklade industristandarden DALI-2. De fungerar som 
inmatningsenheter och skickar insamlade mätresultat från rörelse- och 
ljussensorerna till DALI-anläggningens styrning. Eftersom de är platta 
respektive små lämpar dig sig extra bra i rum där innerarkitekturen är viktig. 
 
Ljusstyrningen enligt den internationella industristandarden DALI står för enkel 

planering och säkerställer kompatibilitet med enheter från andra tillverkare genom 

vidareutvecklingen DALI-2. För projektansvariga som söker en intelligenta 

automationslösning för miljöer med höga krav på estetik erbjuder ESYLUX nya 

taknärvarodetektorer i serierna FLAT och COMPACT MINI. 

 

Sensorteknik för intelligent ljusstyrning 
Närvarodetektorerna har rörelse- och ljussensorteknik som redan med stor 

framgång använts med andra gränssnitt under flera års tid, men har vissa yttre 

skillnader: Serien FLAT är gör ett diskret intryck genom sin platta konstruktion 

med bara 6 mm konstruktionshöjd medan serie COMPACT MINI ät svår att 

upptäcka eftersom den är extra liten. I egenskap av så kallad BMS-

närvarodetektor fungerar de nya detektorerna enligt DALI-2-klassificeringer som 

så kallade inmatningsenheter som skickar sina insamlade data om 

närvarodetektion och ljusmätning till respektive anläggnings styrningar. Det kan 

vara ett byggnadsautomationssystem från tredje part med DALI-2-gränssnitt eller 

en DALI-2-närvarodetektor med inbyggd användningskontroll.  



  

 

 

 

 

Den nya FLAT-närvarodetektorn har dessutom en ingång för vanlig 230 V-knapp 

så att redan installerade knappar enkelt kan användas. Knappkommandona 

skickas från detektorn som DALI-2-kommandon och kan tilldelas fritt till respektive 

grupper. Serien finns i både kvadratisk och rund modell och med täckram av glas 

som tillbehör. Det finns även en L-variant (L = large) för stora dosor i 

dubbelväggar eller utanpåliggande montering med utanpåliggande dosor i serie 

COMPACT. Både FLAT-detektorerna och detektorerna i serien COMPACT MINI 

har en total räckvidd på 8 meter i diameter.  

 

De nya BMS detektorerna i serien FLAT finns redan ute på marknaden, 

varianterna i serie COMPACT MINI förväntas lanserad i mitten av tredje kvartalet 

2021. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  



  

 

 

 

Om ESYLUX – Performance for Simplicity 
ESYLUX utvecklar, producerar och säljer intelligenta automations- och 

ljuslösningar som ger bättre livskvalitet och energieffektivitet på kontor, i skolor 

och på vårdinrättningar. I centrum står enskilda människors önskningar och 

behov, och företaget värderar enkelt handhavande i produktlösningarna särskilt 

högt. Grossister, installationsfirmor, el- och ljuskonsulter och arkitekter litar som 

kunder och partner till den mer än 50-åriga erfarenheten av marknaden och 

ESYLUX personliga expertråd. Med den forskning, utveckling och produktion som 

bedrivs vid det tyska sätet i Ahrensburg uppfyller tillverkaren dessutom de högsta 

kvalitetskraven. Företaget är globalt: ESYLUX arbetar tillsammans med erfarna 

handelsföretag och är representerade i Europa, Asien och Oceanien med en 

mängd dotterbolag. 

Mer information finns på www.esylux.com 
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BMS-närvarodetektor i serierna FLAT och COMPACT MINI 
Som inmatningsenheter skickar BMS-närvarodetektorerna information om närvaro 

och ljusnivåvärde till respektive DALI-2-styrenhet. 
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