
  

 

P R E SS IN F OR MA T ION   
Ahrensburg, den 10 augusti 2021  
 

Styrning av 16 
belysningsgrupper i flera 
rum:  
DALI-2-närvarodetektor 
COMPACT APC10 från 
ESYLUX 
Med APC10-närvarodetektorn från serien COMPACT presenterar ESYLUX 
nya, intelligenta automationslösningar för den vidareutvecklade 
industristandarden DALI-2. De har en integrerad styrenhet, inbyggd 
busspänningsförsörjning och kontrollerar upp till 16 belysningsgrupper. 
Genom BMS-närvarodetektorer från ESYLUX, som fungerar som 
kompletterande inmatningsenheter, möjliggörs en oberoende, 
decentraliserad ljusstyrning i flera rum. Funktioner som enkel omkoppling 
av grupper vid rumsbyten erbjuder stor flexibilitet, och knappingångar 
tillåter användning av konventionella 230 V-knappar. 
 
Genom kompatibilitet med enheter från andra tillverkare har DALI-2 definitivt 

etablerat sig som en framtidssäker industristandard för ljusstyrning. Med APC10-

närvarodetektorer från serien COMPACT från ESYLUX förverkligas nu en 

intelligent, decentraliserad automation i flera rum med en DALI-2-anläggning – 

helt utan fastighetsförvaltning och kopplingsskåpskomponenter. 

 

Integrerad Application Controller för upp till 16 grupper 
APC10-närvarodetektorer reducerar planerings- och installationskostnader genom 

en integrerad DALI-2-styrenhet (APC = Application Controller) och en inbyggd 



  

 

busspänningsförsörjning. I drift möjliggör de en individuell närvaro- och 

dagsljusberoende konstantljusreglering för upp till 16 belysningsgrupper och 

använder därmed den fulla potentialen av DALI-2. BMS-närvarodetektorer från 

ESYLUX fungerar som kompletterande inmatningsenheter för grupperna. 

Belysningsanläggningarna kan dessutom lätt anpassa sig till individuella och 

komplexa rumssituationer. 

 

Flexibel gruppomkoppling och orienteringsljus 
Ett exempel är den flexibla omkopplingen av grupper. I kontor med mobila 

skiljeväggar kan APC10-närvarodetektorerna aktivera olika gruppscenarion för 

alla armaturer och inmatningsenheter när skiljeväggarna öppnas och stängs. Så 

behålls optimala ljusförhållanden på varje arbetsplats trots rumsbyten, utan att 

avbryta ljusregleringen. Totalt upp till 16 scener samt individuella 

konfigurationsmöjligheter för efterbelysning och orienteringsljus ökar flexibiliteten 

ytterligare.  

 

Konfigurera dubbelriktat Bluetooth-gränssnitt 
En DALI-2-anläggning med APC10-närvarodetektorer från ESYLUX kan enkelt 

startas i Broadcast drift med fabriksinställningar. Genom det integrerade, 

dubbelriktade Bluetooth-gränssnittet på detektorn sker en enkel konfiguration 

direkt via ESY-appen och smartphone. Även de därefter framställda grupperna 

kan omedelbart tas i bruk med fabriksinställningarna. Det dubbelriktade 

gränssnittet möjliggör avläsning av enheten, dokumentering av ESY-appen och 

projekthantering, till exempel som PDF-rapport. 

 

APC10-närvarodetektorerna har en total bevakningsräckvidd på 8, 24 eller 32 m i 

diameter och har fyra knappingångar för överstyrning med vanliga, konventionella 

knappar. Redan installerade enheter kan enkelt fortsätta att användas. Genom 

manuell dimmerfunktion kan användaren samtidigt anpassa ljusnivåvärdet på 

ljusregleringen och integrerade 16 A-reläer möjliggör ytterligare VVK-omkoppling 

eller utökad belysning. Monteringen av APC10-närvarodetektorer i innertaken 

utförs med en standardborrkrona på 68 mm i diameter. 

 

 



  

 

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 på vår mer än 50-åriga erfarenhet 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 
 
 
Presskontakt 
ESYLUX Sverige AB 

Christian Schöps 

Kontakt för företagskommunikation 

T +49 (0) 4102 88 880-2017 

F +49 (0) 4102 88 880-333 

E christian.schoeps@esylux.com 

 

  

http://www.esylux./


  

 

Bilder & bildtexter 
(Källa: ESYLUX Sverige AB) 

 

 
COMPACT APC10 
Närvarodetektorn APC10 från serien COMPACT kan individuellt styra upp till 16 

belysningsgrupper.  
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