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22926 Ahrensburg / Germany
info@esylux.com • www.esylux.com
BA01635501

DK DETALJERET BETJENINGSVEJLEDNING

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

1 • SIKKERHEDSANVISNINGER

 ADVARSEL: Arbejder på 230 V-nettet må kun udføres af autoriserede fagfolk under overholdelse 
af nationale installationsforskrifter / -normer. Før montering af produktet skal netspændingen 
slås fra.

Produktet er kun beregnet til korrekt brug (som beskrevet i betjenings-vejledningen). Der må 
ikke foretages ændringer, modifikationer eller lakeringer, idet alle garantimæssige krav derved 
falder bort. 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.

2 • BESKRIVELSE

Bevægelses- og tilstedeværelsessensorer er passive infrarøde sensorer der automatisk 
tænder og slukker en tilsluttet belysning afhængig af dagslys og tilstedeværelse / bevægelse; 
de er beregnet til indendørs brug. En ekstra potentialfri kontakt “HVAC” (alt efter sensortype) 
bruges til at tænde og slukke en ekstra lyskilde / tavlebelysning eller til at styre varme, 
ventilation, klima (HVAC) afhængigt af tilstedeværelse.

3 • INSTALLATION / MONTERING / TILSLUTNING

På den vedlagte folder finder du anvisninger.

4 • IBRUGTAGNING

• Tilslutning af forsyningsspændingen
 Der starter en initialiseringsfase på ca. 25 sekunder.
 Den røde (kanal 1 = C1), den grønne (kanal 2 = C2 / såfremt den findes) og den blå LED blinker på skift.  
 Den tilsluttede belysning er tændt.

Sensorerne leveres indstillet til fabriksprogram / fjernbetjening og er således klar til 
ibrugtagning når initialiseringsfasen er udløbet.

Oversigt over fabriksprogrammet:

Sensortype MD-C 360i/8 PD-C 360i/8 PD-C 360i/8plus

MD-C 360i/8 MIC PD-C 360i/8 MIC PD-C 360i/24plus

MD-C 360i/24 PD-C 360i/24 PD-C 360i/32plus

MD-C 360i/32 PD-C 360i/24 DRY

MD-C 360i/32 Corridor PD-C 360i/32

MD-C 360i/32 Warehouse PD-C 360i/32 Corridor

PD-C 360i/32 Warehouse

Lysstyrke 1 Gennemgangsområder 
(ca. 100 lux)

Arbejdsområde
(ca. 400 lux)

Arbejdsområde
(ca. 400 lux)

Efterløbstid “Kanal lys” 5 min. 5 min. 5 min.

Efterløbstid “Kanal HVAC” 60 min.

Modus Fuldautomatisk Fuldautomatisk Fuldautomatisk

4.1 Funktion efter initialiseringsfasen

Fuld automatisk modus – koblingskanal “Belysning-C1”
Hvis lyset i omgivelserne ligger over den forudindstillede lysværdi, er den røde LED og den 
tilsluttede belysning slukket.

Der tændes automatisk når sensoren udløses af en bevægelse, og det omgivende lys 
underskrider den forindstillede lysstyrke.
Den røde LED er aktiv som indikator for at der registreres bevægelse = 2x korte blink for 
hver registreret bevægelse.
Der slukkes automatisk når der ikke længere detekteres nogen bevægelser, så starter den 
forindstillede efterløbstid, og efter udløb af denne forsinkelse slukker belysningen.

 Bemærkning vedrørende tilstedeværelsessensor: Hvis den naturlige lysandel øges, og det 
omgivende lys overskrider den indstillede lysstyrke, så slukker sensoren uanset tilstedeværelse 
af bevægelse automatisk belysningen 5 minutter efter, at den indstillede lysstyrke er nået.

 Belysningen kan når som helst tændes manuelt.

Tænd-sluk-forsinkelse
For at undgå pludselig 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. = den røde LED lyser under denne tid
Tidsforsinkelse fra “mørkt til lyst”: 5 sek.   = den røde LED blinker langsom under denne tid.

Fuldautomatisk modus – koblingskanal “HVAC-C2” (varme, ventilation, klima eller belysning / såfremt den findes)

Automatisk tænding: Kontakten er uafhængig af lysstyrken og tændes / slukkes kun af bevægelse.
Den grønne LED er aktiv som indikator for at der registreres bevægelse = 2x korte blink for 
hver registreret bevægelse.
Der slukkes automatisk når der ikke længere detekteres nogen bevægelser, så starter den 
forindstillede efterløbstid, og efter udløb af denne forsinkelse slukker kontakten.

Individuelle indstillinger kan nemt foretages ved hjælp af fjernbetjeningen eller manuelt via 
indstillingselementer ved at stille valgkontakten DIP 1 i en anden position (se billedet).

5.1 Indstillinger og funktioner via fjernbetjening
Se side 3.

5.2 Indstillinger og funktioner via indstillingselementer

• Indstillingselement: lysstyrke, lux

 = lysstyrken er ca. 5 lux  =  dagdrift

For nemheds skyld er skalaen inddelt i anvendelser:
• Gennemgangsområder = 1 - 2 (ca. 40 - 200 lux)
• Arbejdsområder = 2 - 3 (ca. 200 - 600 lux)
• Aktiviteter med stort lysbehov =    > 3 (> 600 lux)

 BEMÆRK: Hvis den aktuelle lysstyrke i omgivelserne nås eller overskrides ved at lux-regulatoren 
drejes (med udgangspunkt i månesymbolet), vises det ved at den røde LED tændes (LED'en fungerer 
på den måde som hjælp til indstilling). LED'en slukker automatisk efter 30 sekunder.

Funktionen  “kort impuls” for kanalen “Belysning”
Lige så snart sensoren udløses af en bevægelse (lysstyrken i omgivelserne er lavere end 
den forindstillede værdi), tændes belysningen og den røde LED i 1 sekund og slukkes derefter 
i 9 sek.
Funktionen  “kort impuls” for kanalen “HVAC”
Lige så snart sensoren er blevet udløst af en bevægelse, tændes kanalen og den grønne LED 
i 5 sek. og slukkes derefter i 5 sek..
Funktionen “Test” – kontrol af rækkevidden / registrering med testdrift
Den tilsluttede belysning tændes - synlig afskridtning / kontrol af en sensors 
detekteringsvinkel. Forsinkelsesvisning og bevægelsesvisning uden belastning med 2 korte 
blink i den blå LED.

5 • INDIVIDUELLE INDSTILLINGER OG FUNKTIONER

Entydigt forvalg af funktionen via DIP-kontakt direkte på sensoren

DIP-kontakt på sensoren

DIP 2 3 41

DIP-kontakt 1

Efterløbstid for lyset Lysstyrke Efterløbstid HVAC

Item number Order description

EP10055393 MD-C 360i/8

EP10425875 MD-C 360i/8 MIC

EP10425059 PD-C 360i/8

EP10425882 PD-C 360i/8 MIC

EP10425042 PD-C 360i/8plus

EP10055317 MD-C 360i/24

EP10428067 PD-C 360i/24

EP10425288 PD-C 360i/24plus

EP10425707 PD-C 360i/24 DRY

EP10427749 MD-C 360i/32

EP10427756 PD-C 360i/32

EP10427763 PD-C 360i/32plus

EP10428128 MD-C 360i/32 Corridor

EP10428180 PD-C 360i/32 Corridor

EP10428197 MD-C 360i/32 Warehouse

EP10423062 PD-C 360i/32 Warehouse

MD-C / PD-C ... 8

MD-C / PD-C ... 24  ... 32
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5.4 Tilpasning af sensitiviteten

DIP-kontakt 4

Maksimal sensitivitet (fabriksindstilling)

Reduceret sensitivitet = faktultativ afblænding af fejlkilder

På trods af omhyggelig planlægning og positionering kan 
såkaldte fejlkilder forårsage utilsigtede koblinger som fx lokale 
varmluftstrømme over radiatorer, gulvvarme, ventilatorer, 
klimaanlæg, ventilatorer, belysninger, tv- og hi-fi-apparater, 
computere etc.

 BEMÆRK: Hvis reduktionen af sensitiviteten ikke skal afblænde 
fejlkilden fuldstændig, kan man ved hjælp af de medfølgende 
afdækningsclips / linsemasken også afblænde enkelte afsnit af 
sensorens detekteringsvinkel, ellers er man nødt til at placere 
sensoren et andet sted.

DIP-kontakt 3

Kontaktfunktionen “Rum” - manuelt tænd og sluk (fabriksindstilling)

Kontaktfunktionen “Korridor” – kun manuelt tænd
Manuelt sluk ikke muligt, sikkerhedsfunktion til belysning  
af veje og gange
 

5.3 Ekstra manuel styring med taster

5.3.1 Kanal “Belysning”
Sensorerne råder over en særskilt "S"-klemme til tilslutning af en ekstern knap (knap 
– arbejdsstrøm – med N-ledertilslutning). På den måde kan sensoren når som helst 
overstyres manuelt for at tænde eller slukke individuelt for kanalen “Belysning – C1”.
Manuelt tænd: Belysningen er tændt lige så længe sensoren registrerer en bevægelse.  
Når der ikke længere registreres bevægelser, starter den forindstillede efterløbstid.  
Når denne tid er udløbet, slukker belysningen og er dermed igen i den indstillede 
driftsmodus.
Manuelt sluk: Belysningen er slukket lige så længe sensoren registrerer en bevægelse.  
Når der ikke længere registreres bevægelser, starter den forindstillede efterløbstid.  
Når denne tid er udløbet, skifter sensoren igen til den indstillede driftsmodus.

Kontaktfunktionen kan desuden indstilles på følgende måde:

5.5. Indstillingselement: Akustisk sensor    (MD-C 360i/8 MIC + PD-C 360i/8 MIC)
Den akustiske sensor kan kun justeres manuelt vha. indstillingselementet.
• Helt til venstre (-) = akustisk sensor deaktiveret
• Helt til højre (+) = maksimal følsomhed
Sensoren skal første udløse en aktivitet som følge af en bevægelse eller ved at der tændes 
med hånden (knap eller fjernbetjening), først derefter er den akustiske sensor aktiv. Denne 
tilkoblingskombination beskytter mod at der tændes utilsigtet på grund af fremmede lyde.
Der slukkes automatisk når der ikke længere detekteres nogen bevægelser eller lyde, så 
starter den forindstillede efterløbstid, og efter udløb af denne tid slukker belysningen. 
Derefter kan belysningen aktiveres igen med en lyd (f. eks. ved at råbe) inden for maks. 
8 sek. Indstil den akustiske sensor efter de lokale forhold. (Tag højde for lydstyrken fra 
eventuelle hi-fi-apparater, tv’er etc.). Den grønne LED fungerer her som en ekstra indikator 
for om den akustiske sensor reagerer.

6 • BORTSKAFFELSE / GARANTI

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.

Du kan finde ESYLUX-producentgarantien på internetsiden www.esylux.com.

Der tages forbehold for tekniske og optiske ændringer.

DIP-kontakt 2 Skift mellem “Fuld- og halvautomatisk” 

Fuldautomatisk modus – koblingskanal “Belysning” – se 4.1

Halvautomatisk modus - kun for koblingskanalen “Belysning”

Automatisk tænding: Sensorerne råder over en særskilt “S”-klemme 
til tilslutning af en ekstern knap (knap – arbejdsstrøm – med 
N-ledertilslutning). På den måde kan sensoren når som helst overstyres 
manuelt for at tænde eller slukke for belysningen individuelt.

Der slukkes automatisk når der ikke længere detekteres nogen 
bevægelser, så starter den forindstillede efterløbstid, og efter 
udløb af denne forsinkelse slukker belysningen.

MD-C 360i/8
MD-C 360i/24
MD-C 360i/32
MD-C 360i/32 Corridor
MD-C 360i/32 Warehouse MD-C 360i/8 MIC

PD-C 360i/8
PD-C 360i/24
PD-C 360i/32
PD-C 360i/32 Corridor
PD-C 360i/32 Warehouse PD-C 360i/8 MIC

PD-C 360i/8 plus
PD-C 360i/24 plus
PD-C 360i/32 plus PD-C 360i/24 Dry

230 V ~ / 50 - 60 Hz

Effektforbrug i W 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Detekteringsvinkel 360°

Rækkevidde (diameter i m)
8
24
32

8
8
24
32

8
8
24
32

24

Indstillinger på apparatet eller via fjernbetjening  
Mobil-PDi/MDi

Lysstyrke ca. 5 lux - 2000 lux / dagdrift

Kanalen “Belysning”
Belastning: 2300 W / 10 A (cos φ = 1),  
1150 VA / 5 A (cos φ = 0,5), kapacitiv last / ballaster – maks. 
tilkoblingsstrøm 450 A / 200 μs

–

Belastning: potentialfri / NC, 230 V ~ / 5 A, 24 V  / 5 A,  
kapacitiv last / ballaster – maks. tilkoblingsstrøm 30 A / 20 ms – – – – – 2x

Integreret akustisk sensor – – – –

Efterløbstid: impuls / 1 min. - 30 min.

Afbryderindgang - belysning

Kanal “HVAC”
Belastning: potentialfri / NO, 230 V ~ / 2 A, 24 V  / 2 A,  
kapacitiv last / ballaster – maks. tilkoblingsstrøm 30 A / 20 ms – – – – –

Efterløbstid: impuls / 5 min. - 120 min. – – – – –

Slavetilslutning: PD-C 360/8 slave, PD-C 360/24 slave, 
PD-C 360/32 slave – –

Kapslingsklasse: IP 20 som indbygningsversion,  
IP 20 / IP 54 med udvendigt underlag (tilbehør),  
IP 20 som version til indbygning i loft (tilbehør)

Isolationsklasse II II II II II II

Driftstemperaturområde -25 °C ... +50 °C

Farve: hvid, svarende til RAL 9010
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7 • INDSTILLINGER OG FUNKTIONER VIA FJERNBETJENING

Mobil-PDi/MDi (art.-nr. EM10425509)

 BEM ÆRK: For at opnå optimal modtagelse skal du rette fjernbetjeningen mod sensoren under 
programmeringen. Vær opmærksom på at standardrækkevidden på ca. 8 m ved direkte solindstråling  
kan falde kraftigt afhængigt af sollysets infrarøde andel.

1. Indstillinger ved hjælp af fjernbetjening
DIP-kontakt 1 på sensoren skal være indstillet som vist på billedet.

Tast Kundespecifik indstilling

Åbn programmeringsmodusen
Den blå LED på sensoren lyser og viser dermed programmeringsmodusen  
“blue mode”. Den tilsluttede belysning tænder. 
Sensoren reagerer ikke på bevægelser i programmeringstilstand.

Indstilling af lysværdien for tænding vha. tasten med øjet eller fast lysværdi

Indlæs den aktuelle lysstyrke i omgivelserne (fra 5 – 2000 lux) som lysværdi for tænding
Den tilsluttede belysning og den blå LED slukker. Når indlæsningen er afsluttet med 
tilfredsstillende resultat, tænder belysningen og den blå LED lyser permanent igen.

 
– Faste tændingsværdier (10 - 2000 lux)

Bekræftes ved at den blå og den røde LED på sensoren blinker på skift med korte blink.

 
– 

Indstil efterløbstiden for kanalen “Belysning-C1”: 1 min. til 15 min. eller 
kort impuls: lige så snart sensoren udløses af en bevægelse (lysstyrken i 
omgivelserne er lavere end den forindstillede værdi), tændes belysningen og den 
røde LED i 1 sekund og slukkes derefter i 9 sek.
Bekræftes ved at den blå og den røde LED på sensoren blinker på skift med korte blink.

 
– 

Indstil efterløbstiden for kanalen “HVAC-C2”: 1 min. til 60 min. eller 
kort impuls: lige så snart sensoren udløses af en bevægelse, tændes belysningen og 
den grønne LED i 5 sek. og slukkes derefter i 5 sek.
Bekræftes ved at den blå og den grønne LED på sensoren blinker på skift med korte blink.

Omskiftning mellem “Fuldautomatisk” og “Halvautomatisk”
Halvautomatisk = tryk på tasten, den blå LED slukker i ca. 3 sek.
Fuldautomatisk = tryk på tasten, den blå LED blinker i ca. 3 sek.

Tænd / sluk LED (røde / grønne LED)
Sluk LED = tryk på tasten, den blå LED slukker i ca. 3 sek.
Tænd LED = tryk på tasten, den blå LED blinker i ca. 3 sek.

Tilbagestilling til fabriksprogram
Bekræftes ved at den blå og den røde LED på sensoren blinker på skift med korte blink.

Luk programmeringsmodusen
Den blå LED slukker, nu er indstillingerne gemt.
Sensoren reagerer herefter automatisk svarende til de indstillede værdier.

 BEMÆRK: Hvis programmeringstilstanden ikke lukkes ved at trykke på tasten, lukker 
sensoren automatisk programmeringstilstanden 10 min. efter sidste tryk på en tast.

Yderligere funktioner via fjernbetjening Mobil-PDi/MDi

Kontrol af rækkevidden / registrering med testdrift
Den tilsluttede belysning tænder – synlig afskridtning / kontrol af en sensors 
detekteringsvinkel. Forsinkelsesvisning og bevægelsesvisning uden belastning  
med 2 korte blink i den blå LED.

 BEMÆRK: Testdriften forlades ved igen at trykke på knappen “TEST” eller “RESET”.

Tænd / sluk manuelt for “Belysningen C1” (erstatning for tast)

“Permanent lys 4 t. ON / OFF” for “Belysning-C1”
Ved at trykke på tasten kan belysningen til hver en tid tændes eller slukkes i 4 
t. Når de 4 t. er gået, vender sensoren tilbage til den pågældende indstillede 
driftstilstand.

 BEMÆRK: Når funktionen “4 t. ON / OFF” aktiveres, reagerer sensoren ikke længere 
på bevægelser og styres ikke af lysstyrken!

Annullering af funktionerne “TEST”, “TÆND / SLUK lys”, “Lys 4 t. TÆND / SLUK”
Sensoren vender tilbage til den pågældende indstillede driftstilstand.


