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Intelligente alleskunner 
voor DALI-2:  
De aanwezigheidssensor 
PD-C 360i/24 PS plus DALI 
van ESYLUX 
Met de aanwezigheidssensor PD-C 360i/24 PS plus DALI presenteert 
ESYLUX voor Light + Building 2018 een prototype voor intelligente 
lichtregeling volgens de nieuwe norm DALI-2. Als Multi-Master-apparaat met 
geïntegreerde busvoeding maakt de sensor optimaal gebruik van de opties 
van DALI-2 en maakt zo een eenvoudige, behoeftegestuurde regeling van 
individuele groepen en scènes mogelijk. Zijn afstelbare lichtsensor zorgt 
voor een bijzonder nauwkeurige lichtmeting en -regeling 
 
DALI staat al geruime tijd voor eenvoudige planning en installatie. Met de 

bijgewerkte versie DALI-2 worden de opties nogmaals aanzienlijk verder 

uitgebreid. Zo kunnen sensoren nu ook als actieve regelapparaten worden 

gebruikt, waardoor gebeurtenisgestuurde handelingen en een aanwezigheids- en 

daglichtafhankelijke lichtregeling eenvoudiger te realiseren zijn. 

 

Groot bereik en geïntegreerde busvoeding 
Met de PD-C 360i/24 PS plus DALI presenteert ESYLUX voor het eerst een 

prototype van een aanwezigheidssensor voor DALI-2, met een bereik van 24 

meter. Hij levert met zijn netadapter de nodige busspanning voor tot wel 64 

voorschakelapparaten en zorgt voor een aanwezigheids- en daglichtafhankelijke 

constante lichtregeling. Daarbij kunnen maximaal 16 groepen en 16 scènes 

worden ingesteld, er is een extra uitgang beschikbaar voor het 



  

 

aanwezigheidsafhankelijk schakelen van HVAC-apparaten. Zijn Multi-Master-

functionaliteit garandeert bovendien een soepele werking in combinatie met 

andere sensoren van hetzelfde type binnen dezelfde installatie. 

 

De vier impulsgeveringangen van de PD-C 360i/24 PS plus DALI maken in eerste 

instantie een halfautomatisch bedrijf mogelijk, waarbij de gebruiker het licht zelf 

inschakelt en de sensor het licht automatisch weer uitschakelt wanneer de ruimte 

verlaten is. Daarnaast kunnen via de ingangen ook groepen worden aangestuurd 

en scènes worden opgeroepen, waardoor de verlichting vooral in grotere ruimtes 

eenvoudig en handig aan veranderde situaties kan worden aangepast. Alternatief 

kunnen ook tijdgestuurde scènes worden ingesteld, bijvoorbeeld voor een 

automatisch dag-nacht-bedrijf.  
 

Afstelbare lichtsensor en eenvoudige installatie 
Om de lichtmeting en -regeling van de PD-C 360i/24 PS plus DALI te 

optimaliseren, bevindt de lichtsensor van de aanwezigheidssensor zich buiten de 

lens en is afzonderlijk afstelbaar. Hierdoor kan het licht precies op de juiste plaats 

worden gemeten waar dat voor de uitvoering van de verlichtingstaak noodzakelijk 

is. Bovendien kan de gerichte afstelling voorkomen dat een plotselinge, korte 

lichtinval door het raam de lichtregeling onbedoeld en storend beïnvloedt. 

 

De huisdiameter van de melder is 68 mm, waardoor bij het aanbrengen van de 

uitsparing een standaardboorkroon kan worden gebruikt. De ESY-Pen, het 

nieuwe alles-in-één-apparaat van ESYLUX, zorgt voor een eenvoudige 

inbedrijfstelling, bediening op afstand, lichtmeting en projectbeheer. De ESY-Pen 

is Bluetooth-compatibel en maakt bidirectionele communicatie mogelijk tussen 

mobiele apparaten en de PD-C 360i/24 PS plus DALI. Op deze manier kunnen 

alle parameters eenvoudig via het touchscreen worden ingesteld en opgeslagen 

voor later gebruik. 

 

De PD-C 360i/24 PS plus DALI wordt volgens IEC 62386 Deel 103 ontwikkeld en 

zal na uitvoering van de DiiA-certificering naar verwachting vanaf kwartaal 3-2018 

in de gespecialiseerde groothandel verkrijgbaar 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 lichtadviseurs 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 op vijf continenten 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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