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FLAT en COMPACT MINI voor 
DALI-2: Nieuwe BMS-
aanwezigheidssensoren van 
ESYLUX 
Met BMS-aanwezigheidssensoren van de series FLAT en COMPACT MINI 
presenteert ESYLUX nieuwe intelligente automatiseringsoplossingen voor 
de verder ontwikkelde industriestandaard DALI-2. In bedrijf dienen ze als 
invoerapparaten en sturen ze de meetresultaten van hun bewegings- en 
lichtsensortechniek naar de desbetreffende regeling van de DALI-installatie. 
Door de vlakke en respectievelijk bijzonder compacte constructie zijn ze 
ook geschikt voor ruimten met een veeleisende binnenarchitectuur. 
 
De lichtsturing volgens de internationale industriestandaard DALI staat garant 

voor eenvoudige planning en installatie en zorgt door de verdere ontwikkeling 

naar DALI-2 nu ook voor een merkonafhankelijke interoperabiliteit. Om 

projectleiders een intelligente automatiseringsoplossing te bieden voor esthetisch 

veeleisende omgevingen, presenteert ESYLUX nu nieuwe plafond-

aanwezigheidssensoren van de series FLAT en COMPACT MINI. 

 

Sensoren voor intelligente lichtsturing 
De aanwezigheidssensoren beschikken over bewegingsmelders en lichtsensoren 

die al vele jaren met succes in combinatie met andere interfaces worden gebruikt, 

maar uiterlijk verschillen: De serie FLAT zorgt door de vlakke opbouwhoogte van 

slechts 6 mm voor een zeer subtiele vormgeving en de serie Compact MINI 

bereikt hetzelfde door een bijzonder compacte constructie. Als zogeheten BMS-

aanwezigheidssensoren dienen deze nieuwe sensoren volgens de DALI-2-



  

 

 

 

classificatie als invoerapparaten en verzenden zij de resultaten van hun 

aanwezigheidsdetectie en lichtmeting naar de sturing van de desbetreffende 

installatie. Dit kan een gebouwautomatiseringssysteem van een andere fabrikant 

met DALI-2-interface zijn of een DALI-2-aanwezigheidssensor met geïntegreerde 

besturingseenheid.  

 

De nieuwe FLAT-aanwezigheidssensoren beschikken bovendien over een ingang 

voor conventionele 230V-impulsgevers, waardoor eenvoudig reeds geïnstalleerde 

impulsgevers kunnen worden gebruikt. De impulsgeveropdrachten worden door 

de sensoren als DALI-2-opdrachten verstuurd, die vrij aan de desbetreffende 

groepen kunnen worden toegewezen. Tegelijkertijd biedt de serie de keuze 

tussen een rechthoekige of ronde vorm en glazen afdekkingen als toebehoren. 

Een L-variant (L=Large) is beschikbaar voor grote wandcontactdozen of 

opbouwmontage met opbouwdozen van de serie COMPACT. Zowel de FLAT-

sensoren als de nieuwe sensoren van de serie COMPACT MINI hebben een 

totaal detectiebereik van 8 meter in doorsnede.  

 

De nieuwe BMS-sensoren van de serie FLAT zijn direct verkrijgbaar. De variant 

van de serie COMPACT MINI-serie zal naar verwachting medio het derde 

kwartaal van 2021 beschikbaar zijn. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  



  

 

 

 

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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BMS-aanwezigheidssensoren serie FLAT en COMPACT MINI 
Als invoerapparaten leveren de BMS-aanwezigheidssensoren informatie over 

aanwezigheid en helderheid aan de desbetreffende DALI-2-besturingseenheid. 

 

 

 

 


	Ahrensburg, 8 juni 2021

