
  

 

PR ES SI N F OR M AT I ON   
Ahrensburg, den 18 augusti 2022  
 

Anslut KNX-multisensorn 
enkelt med den nya 
versionen av ATMO-
närvarodetektor  
Med multisensorn styr ATMO-närvarodetektorn för KNX från ESYLUX inte 
bara belysningen, utan även klimatanläggningen, ventilationen och 
uppvärmningen efter behov för ökad energieffektivitet. En ny variant av 
högsta utbyggnadssteget gör installationen enklare: VOC-sensorer 
förbättrar luftkvaliteten och behöver endast ett tillägg på 30 volt 
likspänning. Den kan enkelt tillföras via AUX-utgången i ett KNX-
nätaggregat och två förgreningar till KNX-ledningen.  
 
Den som vill förbättra inomhusklimatet energieffektivt med hjälp av en 

sensorbaserad byggnadsautomation borde i möjligaste mån välja en 

övergripande styrning. I KNX-anläggningar kan det genomföras med ATMO-

närvarodetektorer från ESYLUX: Genom en omfattande multisensor för 

energieffektiv styrning av belysning, klimatanläggning, ventilation och 

uppvärmning. Ett nytt utförande av det högsta utbyggnadssteget förenklar 

installationen. 
 
VOC-sensor med 30 V-nätaggregat  
PD-ATMO 360i/8 O AUX 30 V KNX registrerar förutom närvaro, ljusnivå, 

temperatur och luftfuktighet även flyktiga organiska föreningar (Volatile Organic 

Compounds, VOC) för att förbättra inomhusklimatet tillsammans med 

luftkonditionerings- och ventilationsanläggningen. Tidigare krävde VOC-sensorn 

ett separat 230 V-nätaggregat men nu behöver den nya versionen bara 30 volt 

likspänning. Därmed slipper vi omvägen med en separat kabel: Den extra 



  

 

anslutningen kan enkelt åstadkommas via AUX-utgången i ett KNX-nätaggregat 

och två förgreningar till KNX-ledningen. Dessutom förenklar närvarodetektorn 

planering och installation eftersom alla sensorer kan integreras i endast en 

apparat. 

 

VOC – den viktigaste anledningen att ventilera 
Flyktiga organiska föreningar är antropogena eller biogena utsläpp t.ex. från plast- 

och byggnadsmaterial, mattor och rengöringsmedel eller människor och 

livsmedel. I för hög koncentration påverkar dessa blandade gaser människors 

humör, orsakar ögonirritationer, huvudvärk, trötthet eller yrsel och inkräktar på 

bl.a. prestationsförmågan. De förekommer i vardagen, speciellt i slutna utrymmen 

som konferensrum, kontor, vänt- och klassrum eller sanitetsutrymmen. 

 

Använd bara energi när det behövs 
Styrningen av luftkonditionerings- eller ventilationssystemet med hjälp av VOC-

registrering sker vid ATMO-närvarodetektorn via tre individuellt inställbara 

gränsvärden. Vid temperatur och luftfuktighet är det två. Liksom med närvaro och 

dagsljusberoende konstantljusreglering är alla apparater bara aktiva när 

människor finns närvarande. På så sätt förbrukas energi endast när det finns ett 

behov av det. Slutligen stödjer en akustiksensor den passiva 

infrarödsensortekniken i registreringen av rörelse i skymda utrymmen. 

 

 
  



  

 

Om ESYLUX – Performance for Simplicity 
ESYLUX utvecklar, producerar och säljer smarta 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, installatörer, el- och ljuskonsulter och arkitekter förlitar sig på den 

nästan 50-åriga erfarenheten av marknaden och personlig rådgivning från 

ESYLUX specialister. Genom den forskning, utveckling och produktion som 

bedrivs vid anläggningen i tyska Ahrensburg uppfyller tillverkaren dessutom de 

högsta kvalitetskraven. Företaget är globalt: ESYLUX samarbetar med rutinerade 

återförsäljare och företräds genom en mängd filialer i Europa, Asien och 

Oceanien. 

 

Mer information finns på www.esylux.com 
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Bilder och bildtexter 
(Källa: ESYLUX Sverige AB) 

 

 
ATMO 1 Källa: ESYLUX 
ATMO-närvarodetektorn med multisensor förbättrar inomhusmiljön genom 

styrning av luftkonditionerings- och ventilationssystem. 

ATMO 2 Källa: ESYLUX 
På högsta monteringsnivå besitter ATMO en luftkvalitetssensor som registrerar 

flyktiga organiska föreningar (VOC = Volatile Organic Compounds). 



  

 

 
ATMO 3 Källa: ESYLUX 
VOC-sensorn behöver 30 volt extra likspänning. Anslutningen av den nya 

versionen görs därför enkelt via två förgreningar från KNX-ledningen. 
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