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Compacte aanwezigheids-
sensoren voor  
DALI-2-standaard: BMS-
aanwezigheidssensor van 
ESYLUX 
Met de BMS-aanwezigheidssensoren van de COMPACT-serie presenteert de 
fabrikant ESYLUX nieuwe oplossingen voor intelligente lichtsturing volgens 
de DALI-2 industriële standaard. Tijdens het gebruik dienen ze als 
invoerapparaat en sturen ze de resultaten van hun bewegings- en 
lichtsensoren en de commando's van conventionele schakelaars naar het 
DALI-systeembesturingssysteem. Dankzij varianten met verschillende 
detectiebereiken dekken ze alle relevante toepassingen binnen een gebouw. 
 
De intelligente lichtregeling volgens de internationale industriestandaard DALI 

staat al geruime tijd voor een eenvoudige planning en installatie. De verdere 

ontwikkeling van DALI-2 bracht verdere verbeteringen. De DALI-2 maakt met 

name de interoperabiliteit mogelijk van apparaten van verschillende fabrikanten, 

waardoor projectmanagers tegenwoordig eenvoudig een oplossing kunnen 

samenstellen uit de best-in-class-apparaten.  

 

Beproefde aanwezigheidssensoren voor intelligente lichtregeling 
Met de PD-C 360/8 BMS DALI-2, de PD-C 360/24 BMS DALI-2 en de PD-C 

360/32 BMS DALI-2 introduceert ESYLUX drie nieuwe 

plafondaanwezigheidssensoren voor de aanwezigheids- en daglichtafhankelijke 

automatisering van een DALI-2-lichtinstallatie. Ze behoren tot de succesvolle 



  

 

 

 

serie COMPACT van ESYLUX en beschikken daarom over een bewegings- en 

lichtsensortechniek die in combinatie met andere besturingsinterfaces al vele 

jaren met succes wordt gebruikt.  

 

Als zogenaamde BMS-aanwezigheidssensoren (BMS = Building Management 

System) dienen ze volgens de DALI-2-classificatie als invoerapparaten die de 

resultaten van hun aanwezigheidsdetectie en lichtmeting naar de aansturing van 

de desbetreffende installatie verzenden. Dit kan een gebouwautomatiserings-

systeem met DALI-2-interface zijn of een in de ruimte geplaatste DALI-2-

aanwezigheidssensor met geïntegreerde application controller. Alle nieuwe 

aanwezigheidssensoren beschikken bovendien over twee ingangen voor 

conventionele potentiaalvrije schakelaars, waarvan de impulsopdrachten als 

DALI-2-opdrachten worden uitgevoerd en die vrij aan de betreffende groepen 

kunnen worden toegewezen. 

 

Eenvoudige installatie met een compacte behuizing 
De PD-C 360/8 BMS DALI-2 beschikt over een maximaal detectiehoek van 8 m in 

diameter. Wie een grotere ruimte met slechts één aanwezigheidssensor wil 

afdekken, neemt zijn toevlucht tot de beide andere varianten met 

detectieafstanden van 24 of 32 m en een grotere sensorlens. Net als de hele 

serie Compact bestaan de nieuwe aanwezigheidssensoren uit een tweedelige 

behuizing met sensorkop en powerbox voor een eenvoudige en snelle 

installatie. 
 

 

 

  



  

 

 

 

Over ESYLUX – Performance for Simplicity 
ESYLUX ontwikkelt, produceert en verkoopt intelligente automatiserings- en 

verlichtingsoplossingen, die in kantoorgebouwen, onderwijsinstellingen en 

zorginstellingen voor meer levenskwaliteit en energie-efficiëntie zorgen. In het 

middelpunt staan de wensen en behoeften van de individuele mens, waarbij het 

bedrijf bijzonder veel belang hecht aan productoplossingen die eenvoudig in 

gebruik zijn. Groothandelaren, installatiebedrijven, elektro- en lichtplanners en 

architecten vertrouwen als klanten en partners op meer dan 50 jaar ervaring in de 

markt en op het persoonlijke, vakkundige advies van de ESYLUX-experts. 

Onderzoek, ontwikkeling en productie vindt in de Duitse vestiging Ahrensburg 

plaats en daarmee voldoet de fabrikant bovendien aan de hoogste 

kwaliteitseisen. De verkoop vindt wereldwijd plaats: ESYLUX werkt met ervaren 

handelsondernemingen samen en wordt in Europa, Azië en Oceanië door talloze 

dochterondernemingen vertegenwoordigd. 

Meer informatie op www.esylux.com 
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ESYLUX COMPACT BMS DALI-2  
COMPACT-aanwezigheidssensor voor DALI-2 met beproefde bewegings- en 

lichtsensortechniek. 
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