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www.esylux.com

BETJENINGSVEJLEDNINGDA

Du ønskes tillykke med købet af dette kvalitetsmæssigt førsteklasses ESYLUX-produkt. For at sikre en ordentlig 
funktion bør du gennemlæse denne monterings-/betjeningsvejledning omhyggeligt og opbevare den for om 
nødvendigt at kunne slå efter.

1 • SIKKERHEDSANVISNINGER

 ADVARSEL: Arbejde på elektriske systemer må kun udføres af autoriserede fagfolk under overholdelse 
af nationale installationsforskrifter/-standarder. Før montering af produktet skal netspændingen slås 
fra. Overhold installationsforskrifterne for sikkerhedsforholdsreglen SELV.

Produktet er kun beregnet til korrekt brug (som beskrevet i betjenings-vejledningen).
Der må ikke foretages ændringer eller modifikationer, idet alle krav på garanti derved 
bortfalder. Umiddelbart efter udpakningen skal apparatet kontrolleres for beskadigelser.
I tilfælde af en beskadigelse må apparatet under ingen omstændigheder tages i brug.
Når det må antages, at der ikke kan garanteres en sikker drift af apparatet, så skal det 
tages ud af drift med det samme og sikres mod utilsigtet drift.

 BEMÆRK: Dette apparat må ikke bortskaffes med usorteret husholdningsaffald. 
Ejere af brugt udstyr er i henhold til loven forpligtet til at bortskaffe dette udstyr fagligt korrekt. 
I din kommune kan du få yderligere informationer.

2 • BESKRIVELSE

ESYLUX PD 360/8 KNX BASIC er en tilstedeværelsessensor med 360° detekteringsområde 
og integreret bustilslutning til loftsmontering. Monteres i henhold til den medfølgende 
monteringsvejledning. Yderligere karakteristika: se betjeningsvejledningen "Beskrivelse af 
programmerne". Med en rækkevidde på op til 8 m i diameter egner den sig til anvendelse i 
mindre rum og gennemgangsområder med delvis dagslys.

PD 360/8 KNX BASIC skal i henhold til den tilsigtede anvendelse kun anvendes i bussystemet 
KNX (EIB), TP i kombination med andre KNX-komponenter.

PD 360/8 KNX BASIC registrerer personer, der er er til stede inden for detekteringsvinklen, og 
sender tænd-/sluk-telegrammer for lysudgange afhængigt af lysstyrken i rummet.

•	Blandingslysmålingen	egner	sig	til	lysrør	og	kompaktlysrør	samt	halogen-	og	glødelamper.

Certificerede kurser i KNX/EIB giver tilsvarende ekspertviden til brug for planlægning, 
installation, ibrugtagning, dokumentation og brug af ETS (Engineering-Tool-Software), der 
benyttes til indstilling af parametrene.

3 • INSTALLATION/MONTERING/TILSLUTNING

 Se separat monteringsvejledning.

I henhold til den tilsigtede anvendelse skal du være opmærksom på, at UC-nettet (eller KNX/
EIB), der skal tilsluttes, er beregnet til beskyttelsesklasse III.

•• PD 360/8 KNX BASIC

4 • IBRUGTAGNING

Alle parametre indstilles ved hjælp af ETS (Engineering-Tool-Software). Ved hjælp af 
programmeringsknappen (se fig.) aktiveres programmeringsstatussen for den fysiske adresse på 
PD 360/8 KNX BASIC og vises med den blå LED. Produktdatabasen og programbeskrivelsen 
står p.t. til rådighed i "Download"-afsnittet på www.esylux.com.

5 • LED'ERNES REAKTIONER/VISNING

•	Tilslutning	af	busspænding
 Der starter en initialiseringsfase (opvarmning) på ca. 10 sekunder.
 Den røde LED og den grønne LED blinker langsomt på skift (f = 1 Hz).

•	LED-visning	efter	opvarmning
 Bevægelsesregistrering vises ved, at den grønne LED blinker 2 x for hver registrering.

•	I funktionen "slave" kvitteres hver registrering med den grønne LED 2 x.

6 • TESTFUNKTION

Kan parametreres ved hjælp af ETS (Engineering-Tool-Software).
Der skiftes til RUN-tilstand med "Gem" eller 10 min. efter aktivering af testdriften. Bevægelse 
vises ved, at den blå LED blinker.

7 • ESYLUX PRODUCENTGARANTI

ESYLUX produkter er afprøvet efter gældende forskrifter og fremstillet med største omhu. 
Garantiyderen, ESYLUX Deutschland GmbH, Postfach 1840, D-22908 Ahrensburg, Tyskland 
(for Tyskland) hhv. den pågældende ESYLUX-distributør i dit land (du kan finde en komplet 
oversigt på www.esylux.com), yder garanti på produktions-/materialefejl på ESYLUX-apparaterne 
i tre år fra produktionsdatoen.
Denne garanti gælder uafhængigt af dine lovmæssige rettigheder i forhold til forhandleren af 
apparatet.
Garantien omfatter ikke naturligt slid, ændringer/forstyrrelser som følge af miljøpåvirkninger 
eller transportskader samt skader der er opstået som følge af manglende overholdelse af 
betjeningsvejledningen, vedligeholdelsesvejledningen og/eller usagkyndig installation. 
Medfølgende batterier, lyskilder og genopladelige batterier er ikke omfattet af garantien.
Garantien kan kun gøres gældende hvis det uændrede apparat indsendes tilstrækkeligt frankeret 
og indpakket til garantiyderen sammen med faktura/kassebon samt en kort skriftlig beskrivelse af 
fejlen straks efter at manglen er blevet konstateret.
Ved et berettiget garantikrav vil garantiyderen efter eget frit valg enten reparere apparatet 
inden for en rimelig tid eller ombytte det. Garantien omfatter ikke krav derudover, især hæfter 
garantiyderen ikke for skader der opstår som følge af apparatets mangler. Hvis garantikravet ikke 
er berettiget (fx efter garantiperiodens udløb eller i tilfælde af mangler der ikke er dækket 
af garantien), kan garantiyderen forsøge at reparere apparatet for dig mod beregning af en 
rimelig pris.
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ObjEkTEr	Lys-kanaL

Objekt 0: "Indgang: Spærring af lyskanal" (længde 1 bit)

Lyskanalens tænd-/sluk- og dæmpningsudgange spærres med et 
tænd-telegram og spærringen ophæves med et sluk-telegram.
Lyskanalens tilstand efter spærringen og ophævelse af spærringen 
kan bestemmes via parametre.

Objekt	1:	"Indgang:	Tænd/sluk	lyskanal	manuelt"	(længde	1	bit)

Bemærk: Ved driftsarten halvautomatisk absolut påkrævet!
Manuel betjening opretholdes ved tilstedeværelse til efter udløb af 
efterløbstiden, hvis der er indstillet "under tilstedeværelse" i parametrene. 
Hvis parameteret "med deaktiveret lysmåling under spærretiden" er valgt, 
er lysmålingen for den indstillede tid ikke aktiv, derefter skifter sensoren til 
normal drift. Den manuelle betjening har ingen indflydelse på registrering af 
bevægelser. Funktionen ledes videre til kommunikationsobjekterne 5/6.

Objekt 2: "Udgang: Lyskanal tænd/sluk" (længde 1 bit)

Når der er behov for kunstigt lys (tænd-/sluk-grænse 1/nominel værdi via 
parameter) og tilstedeværelse, sender udgangen et tænd-telegram.
Når der er tilstrækkeligt dagslys og/eller der ikke er nogen personer til stede, 
sendes der et sluk-telegram, når efterløbstiden er udløbet.

Objekt 3: "Indgang: Lyskanal 1/tilbagemelding aktuator" (længde 1 bit)

Via dette objekt kan en aktuators statusobjekt analyseres. Hvis aktuatoren 
ikke kun styres med sensoren, tændes sensoren med et TÆND-telegram 
og slukkes igen efter udløbet på efterløbstiden, når der ikke er nogen 
bevægelse. Med et SLUK-telegram slukkes sensoren og skifter derefter 
omgående til standby-drift. Står kun til rådighed, når "tilbagemelding 
aktuator" er aktiveret.

ObjEkTEr	LyssTyrkE

Objekt 4: "Udgang: Aktuel lysstyrke" (længde 2 byte)

Via dette objekt afgives den aktuelle værdi for lyset.
Der tages højde for offset og faktor intern lysstyrke. Værdien bruges til 
analysen af lysstyrken for lyskanalen.

ObjEkTEr	bEvægELsE

Objekt 5: "Indgang: Spærring af bevægelsesregistrering" (længde 1 bit)

Med et tænd-telegram spærres der for den interne bevægelsesregistrering, 
med "sluk" ophæves spærringen. En spærret bevægelsesregistrering vises 
med den røde LED.

Objekt 6: "Indgang: Bevægelse af slave/master" (længde 1 bit)

Triggerindgang til parallelkobling master/master eller indgang for slave.

Objekt 7: "Udgang: Bevægelsesregistrering" (længde 1 bit)

Udlæsning af egen PIR-bevægelsesregistrering.

ObjEkT	rEsET

Objekt 8: "Indgang: Reset" (længde 1 bit )

Et TÆND-telegram på dette objekt udløser en genstart af apparatet.
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bEskrIvELsE	aF	PrOgraMMErnE

1.	MasTEr/sLavE

Masteren registrerer tilstedeværelsen og analyserer den i henhold til de 
indstillede parametre.

"Tænd/sluk	lys"
Slaven bruges udelukkende til udvidelse af detekteringsvinklen.
En tilstedeværelse ledes videre til masteren (objekt 6) for at blive analyseret i 
henhold til de indstillede parametre.

•	valg	af	master/master
For at udvide detekteringsvinklen kan to mastere arbejde parallelt med 
hinanden.
Hver master analyserer tilstedeværelsen (objekt 7) i henhold til sine 
parametre, der er indstillet via ETS (Engineering-Tool-Software), og styrer 
belysningen tilsvarende.

Fabriksindstilling: Master

2.	TEsTMODUs

(Kun med apparatkonfiguration master)

Med tændt testmodus  deaktivering af lysmålingen.

Med den aktiverede testmodus kontrolleres forbindelsen til
belysningsanlægget.
Ved detektering med bevægelsessensoren "tændes" belysningen i 5 sek., 
derefter følger en dødtid på 1 sek. "slukket".
Den blå LED viser en registrering af bevægelse.
Skift fra test "tændt" til test "slukket", når parametrene gemmes eller 
automatisk efter 10 min.

 Bemærk: Ved test  slave indgang aktiv.

3.	rEakTIOn	EFTEr	ETs-DOWnLOaD/gEnsTarT	aF	aPParaTET

Du kan vælge mellem: "Ingen reaktion", "Tænd", "Sluk"
Der sendes følgende objekter:

Driftsart tænd/sluk:
- objekt 2: "Udgang: Lyskanal 1 tænd/sluk"
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4.	LED	I	sEnsOrEn

Valgfrit LED'ens lysstyrke eller "sluk"
LED'en kan tændes eller slukkes for at vise bevægelsesregistreringen
(blinker 2 x).

bEskrIvELsE	aF	PrOgraMMErnE

5.	EksTErn	MasTEr/sLavE

Via dette parameter kan det bestemmes, om den eksterne master/slave 
kun sender tænd-telegrammer ved registrering af bevægelse, eller om det 
eksterne apparat sender tænd-telegrammer med bevægelsesregistrering og 
sluk-telegrammer uden bevægelsesregistrering.
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bEskrIvELsE	aF	PrOgraMMErnE

6.	LyskanaL

6.1 Driftsart lyskanal

•	Driftsarten	"fuldautomatisk"
Belysningen tændes automatisk, når sensoren registrerer tilstedeværelse, 
og lyset i omgivelserne kommer under den forindstillede grænseværdi 
eller nominelle værdi for lysstyrken. Belysningen slukkes automatisk ved 
manglende tilstedeværelse, og når den indstillede efterløbstid er udløbet.
Belysningen slukkes også automatisk på trods af tilstedeværelse, hvis 
grænseværdien eller den nominelle værdi for lysstyrken overskrides.
For at undgå pludselige skift i lysstyrken ved tilstedeværelse på grund af, at 
lyset tændes/slukkes uden at man ønsker det, udløses sensoren altid kun med 
en tidsforsinkelse.
For eksempel: En sky, der går ind for solen, kan være skyld i, at der tændes, 
uden at der er brug for det.
Tidsforsinkelse fra "lyst til mørkt": 30 sek.
Tidsforsinkelse fra "mørkt til lyst": 5 min.

•	Ekstra	manuel	belysningsstyring	i	fuldautomatisk	modus
Belysningen kan til enhver tid tændes og slukkes manuelt ved hjælp af 
telegrammer, f.eks. ved at aktivere eksterne KNX-/EIB-knapper.

Når der er indstillet "Manuel betjening under tilstedeværelse", kan lyset tændes 
manuelt. Det bliver ved at være tændt, så længe sensoren registrerer en 
bevægelse.

Når der er indstillet "Manuel betjening under spærretiden", styrer sensoren 
på 100 % under denne tid. Når spærretiden og tilstedeværelsen er slut, 
begynder analysen af lysstyrken.
Efter registrering af den seneste bevægelse vender sensoren tilbage til den 
tidligere automatiske drift efter udløbet på efterløbstiden.

	 bemærk:	gælder	for	alle	driftsarter	for	lyskanalen.

•	Driftsart	"halvautomatisk"
Når der er valgt "halvautomatisk", skal belysningen tændes manuelt ved 
hjælp af telegrammer, f.eks. ved at aktivere eksterne KNX-/EIB-knapper. 
Det betyder, at sensoren ikke tænder belysningerne automatisk ved 
tilstedeværelse.
Hvis den naturlige lysandel øges og det omgivende lys overskrider den 
indstillede lysstyrke, så slukker sensoren automatisk belysningen 5 minutter 
efter, at den indstillede lysstyrke er nået.
Belysningen kan derefter til enhver tid tændes manuelt.
Når der er indstillet manuel betjening under spærretiden, forholder 
sensoren sig under denne tid som ved indstilling af manuel betjening under 
tilstedeværelsen, derefter skifter sensoren til normal drift. Derved kan man 
opnå, at brugeren ganske vist kan tænde lyset selv om grænseværdien er 
overskredet, men at det alligevel slukkes efter den indstillede tid.

	 bemærk:	Eksternt	tænd-telegram,	f.eks.	med	knX-/EIb-knap,	er	absolut	påkrævet	
ved	halvautomatisk	drift!	gælder	for	alle	driftsarter	for	lyskanalen.

Fabriksindstilling: fuldautomatisk
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bEskrIvELsE	aF	PrOgraMMErnE

6.2	Tænd/sluk

Grænseværdi 0 = deaktiveret, kun bevægelsesregistrering
Direkte indtastning 0 – 2000 lux
Fabriksindstilling: 500 lux

6.3 Efterløbstid for lyset

•	Efterløbstid	for	lyset
Der kan vælges 0 sek., 30 sek. – 12 timer.

Fabriksindstilling: 5 min.

6.4 Analyse af tilbagemelding fra aktuatoren

Via objekt 3 kan en aktuators statusobjekt analyseres. Hvis aktuatoren ikke 
kun styres af sensoren, skifter lyskanalen til standby-drift, når kanalen og 
aktuatoren har forskellig tilstand.

6.5 Reaktion ved spærring og ophævelse af spærring

Man kan vælge mellem ingen reaktion, sluk eller tænd lyskanalen.

ESYLUX GmbH
An der Strusbek 40, 22926 Ahrensburg/Germany

Internet: www.esylux.com
Email: info@esylux.com

MA00550700

7.	LyssTyrkE

Den aktuelle lysstyrke kan overføres cyklisk eller fra en fastlagt difference i 
forhold til den sidst sendte aktuelle værdi. Denne værdi beregnes ud fra:

Værdi = [lysstyrke fra sensor x modifikator x multiplikator] + offset


