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KNX-multisensorsysteem 
eenvoudig aansluiten met de 
nieuwe versie van de ATMO-
aanwezigheidssensoren  
ATMO-aanwezigheidssensoren voor KNX van ESYLUX regelen met hun 
multisensorsysteem niet alleen de verlichting, maar ook vraagafhankelijk de 
airconditioning, ventilatie en verwarming, waardoor energie-efficiëntie wordt 
gegarandeerd. Een nieuwe uitvoering van het hoogste uitbreidingsniveau 
maakt de installatie nu eenvoudiger: De VOC-sensoren voor het verbeteren 
van de luchtkwaliteit hebben alleen een extra voeding van 30 V DC nodig. 
Deze voeding kan eenvoudig worden geleverd via de AUX-uitgang van een 
KNX-spanningsvoorziening en twee vrije draden van de KNX-kabel.  
 
Voor een energie-efficiënte verbetering van de atmosfeer in ruimten door 

middel van sensorgebaseerde gebouwautomatisering, is een zo veel mogelijk 

installatieoverkoepelende regeling vereist. In KNX-systemen wordt dit 

gerealiseerd met ATMO-aanwezigheidssensoren van ESYLUX: Via een 

uitgebreid multisensorsysteem voor energie-efficiënte regeling van verlichting, 

airconditioning, ventilatie en verwarming. Een nieuwe uitvoering van het 

hoogste uitbreidingsniveau maakt de installatie nu eenvoudiger. 
 
VOC-sensoren met 30V-voeding  
De PD-ATMO 360i/8 O AUX 30 V KNX detecteert naast aanwezigheid, 

helderheid, temperatuur en luchtvochtigheid ook vluchtige organische 

componenten (Volatile Organic Compounds, VOC) om het klimaat in de ruimte 

aanzienlijk te verbeteren met behulp van het airco- of ventilatiesysteem. Waar 

eerder een afzonderlijke 230V-voeding nodig was voor de VOC-sensor, heeft de 



  

 

nieuwe uitvoering slechts 30 V DC-spanning nodig. Hierdoor is niet langer een 

aparte kabel nodig: De extra spanning kan eenvoudig worden geleverd via de 

AUX-uitgang van een KNX-spanningsvoorziening en twee vrije draden van de 

KNX-kabel. Bovendien vereenvoudigt de aanwezigheidssensor het ontwerp en de 

installatie door alle sensoren in slechts één apparaat te bundelen. 

 

VOC's - de belangrijkste reden voor ventilatie 
Vluchtige organische componenten zijn antropogene of biogene uitstoot, 

bijvoorbeeld van kunststoffen en bouwmaterialen, tapijten en reinigingsmiddelen 

of mensen en levensmiddelen. In te hoge concentraties hebben deze een 

negatief effect op de gemoedstoestand van mensen, veroorzaken ze geïrriteerde 

ogen, hoofdpijn, moeheid of duizeligheid en verminderen ze de productiviteit. Ze 

zijn een alledaags verschijnsel, met name in gesloten ruimten zoals 

vergaderruimten, kantoren, wachtkamers en klaslokalen of sanitaire ruimten. 

 

Energie alleen wanneer deze ook werkelijk nodig is 
De regeling van het airco- of ventilatiesysteem op basis van VOC-detectie wordt 

met de ATMO-aanwezigheidssensor via drie afzonderlijk instelbare grenswaarden 

uitgevoerd. Bij temperatuur en luchtvochtigheid zijn het er twee. Net als bij 

aanwezigheids- en daglichtafhankelijke constante lichtregeling zijn alle apparaten 

alleen actief wanneer er mensen aanwezig zijn. Daardoor wordt alleen energie 

verbruikt die werkelijk noodzakelijk is. Bovendien ondersteunt een akoestische 

sensor de passief-infraroodsensoren bij het detecteren van beweging in moeilijk 

waarneembare zones. 

 

 
  



  

 

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 50 jaar ervaring in de markt en 

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

onderzoek, ontwikkeling en productie in de Duitse vestiging Ahrensburg 

plaatsvinden, 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 

distributeurs vertegenwoordigd. 

 

Meer informatie op www.esylux.com 
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ATMO 1 Bron: ESYLUX 
De ATMO-aanwezigheidssensor met multisensortechniek verbetert het klimaat in 

ruimten door regeling van het airco- en ventilatiesysteem. 

ATMO 2 Bron: ESYLUX 
Op het hoogste uitbreidingsniveau is de ATMO voorzien van een 

luchtkwaliteitsensor voor de detectie van vluchtige organische stoffen (VOC = 

Volatile Organic Compounds). 



  

 

 
ATMO 3 Bron: ESYLUX 
De VOC-sensor heeft een extra voeding van slechts 30 V DC nodig. Bij de 

nieuwe uitvoering kan deze daarom eenvoudig via twee vrije draden van de KNX-

kabel worden aangesloten. 
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