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16 Lichtgroepen 
ruimteoverkoepelend 
besturen:  
DALI-2-aanwezigheidssensor 
COMPACT APC10 van 
ESYLUX 
Met de APC10-aanwezigheidssensoren van de serie COMPACT presenteert 
ESYLUX nieuwe intelligente automatiseringsoplossingen voor de verder 
ontwikkelde industriestandaard DALI-2. Ze hebben een geïntegreerde 
regeleenheid en een ingebouwde busvoeding en regelen maximaal 16 
lichtgroepen. Aangevuld met BMS-aanwezigheidssensoren van ESYLUX als 
invoerapparaten zorgen ze zo voor een onafhankelijke, decentrale en 
ruimteoverkoepelende lichtbesturing. Functies zoals het eenvoudig 
omschakelen van groepen bij wisselend gebruik van ruimten bieden veel 
flexibiliteit, impulsgeveringangen maken het gebruik van conventionele 
230V-schakelaars mogelijk. 
 
DALI-2 heeft zich door zijn merkonafhankelijke interoperabiliteit van apparaten 

definitief als toekomstbestendige industriestandaard voor lichtbesturing 

gepositioneerd. Met de APC10-aanwezigheidssensoren van de serie COMPACT 

van ESYLUX kan nu een intelligente, decentrale en ruimteoverkoepelende 

automatisering van een DALI-2-installatie worden gerealiseerd - zonder 

gebouwbeheersysteem en schakelkastcomponenten. 

 

 



  

 

Geïntegreerde Application Controller voor max. 16 groepen 
De APC10-aanwezigheidssensoren zorgen voor minder plannings- en 

installatiewerk door een geïntegreerde DALI-2-regeleenheid (APC = Application 

Controller) en een ingebouwde busvoeding. In bedrijf maken ze een individuele 

aanwezigheids- en daglichtafhankelijke constante lichtregeling van max. 16 

lichtgroepen mogelijk, en benutten zo het volledige potentiaal van DALI-2. BMS-

aanwezigheidssensoren van ESYLUX dienen daarbij aanvullend als 

invoerapparaten voor de groepen. Het verlichtingssysteem kan bovendien 

eenvoudig worden aangepast aan individuele en complexe ruimtelijke situaties. 

 

Flexibele groepen- en oriëntatieverlichting 
Een voorbeeld is het flexibel omschakelen van groepen. In kantoorruimten met 

mobiele scheidingswanden kunnen de APC10-aanwezigheidssensoren 

bijvoorbeeld bij het openen en sluiten van de scheidingswand voor alle armaturen 

en invoerapparaten afzonderlijk een ander groepsscenario activeren. Zo blijven 

de lichtverhoudingen op elke werkplek ook bij een wisselend gebruik van de 

ruimte behouden, zonder dat de lichtregeling wordt onderbroken. In totaal 16 

scènes, een individueel configureerbare after-glowduur en oriëntatieverlichting 

zorgen voor extra flexibiliteit.  

 

Configuratie via bidirectionele Bluetooth-interface 
Een DALI-2-installatie met APC10-aanwezigheidssensoren van ESYLUX kan 

eenvoudig met fabrieksinstellingen in broadcast-modus worden gestart. Door de 

geïntegreerde bidirectionele Bluetooth-interface van de sensor wordt de 

configuratie vervolgens eenvoudig en direct in de ESY-app op uw smartphone 

uitgevoerd. Ook de aangemaakte groepen zijn met de fabrieksinstellingen direct 

bedrijfsklaar. Door de bidirectionaliteit kunnen apparaten worden uitgelezen en 

projecten in de ESY-app worden gedocumenteerd en beheerd, bijvoorbeeld als 

PDF-rapport. 

 

De APC10-aanwezigheidssensoren zijn met een detectiebereik van in totaal resp. 

8, 24 of 32 m in diameter verkrijgbaar en beschikken over vier 

impulsgeveringangen voor oversturing met conventionele, in de handel 

verkrijgbare schakelaars. Eerder geïnstalleerde units kunnen zo eenvoudig verder 

worden gebruikt. Door handmatig dimmen kan de gebruiker tegelijkertijd de 



  

 

gewenste helderheidswaarde van de lichtregeling aanpassen, een geïntegreerd 

16A-relais maakt bovendien het schakelen van een HVAC-systeem of 

aanvullende verlichting mogelijk. De montage van de APC10-

aanwezigheidssensoren in systeemplafonds vindt plaats met een standaard-

boorkroon met een diameter van 68 mm. 

 

 



  

 

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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COMPACT APC10 
De aanwezigheidssensor APC10 uit de serie COMPACT kan maximaal 16 

lichtgroepen individueel regelen.  
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