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1 Brug af manualen

Brugeren og integratoren skal bruge denne manual til at få værdifulde oplysninger 
og hjælp til at benytte apparatet, indstille det og udnytte alle dens funktioner på den 
korrekte måde.

Opbevar denne manual blandt dine andre dokumenter vedrørende bygningen, så du 
kan referere til den igen og også fremover være i stand til at finde de rigtige svar på 
dine spørgsmål om produktet.

Hvis du har spørgsmål, der ikke kan besvares ved hjælp af denne manual, er du 
velkommen til at besøge vores websted www.esylux.com eller kontakte vores tekniske 
support direkte på 04102 489 489.

2 Sikkerhedsanvisninger

•	 	ADVARSEL: Arbejde på 230 V-nettet må kun udføres af autoriserede fagfolk under 
overholdelse af nationale installationsforskrifter / -standarder.

•	 Før	montering	af	produktet	skal	netspændingen	/	DALI-busspændingen	slås	fra.	
•	 Overhold	sikkerhedsbestemmelserne,	der	gælder	for	arbejde	på	elektriske	anlæg.

3 Tilsigtet anvendelse

Sensoren er udviklet til at skulle tilsluttes DALI-anlæg og til automatisk at tilkoble 
og dæmpe lamper, når sensoren registrerer bevægelse / tilstedeværelse. Dette sker 
afhængigt af lysstyrken i omgivelserne. 
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4 Beskrivelse af apparatet

ESYLUX-tilstedeværelsessensoren til montering i loft er en passiv-infrarød-sensor, der 
reagerer på varmekilder i bevægelse, f.eks. gående personer. Den er beregnet til små 
rum og gennemgangsområder med dagslys.
Parametreringen kan udføres med ESYLUX-fjernbetjening Mobil-PDi/MDi, Mobil-PDi/
MDi-universal eller de manuelle indstillingselementer.

BEmæRk: Produktet er kun beregnet til korrekt brug (som beskrevet i 
betjeningsvejledningen). Der må ikke foretages ændringer, modifikationer eller 
lakeringer, 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.

5 Leverancen omfatter

Kontrollér, at leverancen omfatter alle dele, umiddelbart efter du har åbnet pakken.

1. Tilstedeværelsessensorer
2. WAGO-micro-fjedersamlemuffer 2 x
3. Klemring
4. Klemfjeder
5. Montageskrue
6. Værktøj
7. Holdeskive til linsemaske (kun PD-C360i/8 mini DALI)
8.  Linsemaske til afblænding af detekteringsområder  

(kun PD-C360i/8 mini DALI)
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6 Tekniske data

PD-FLAT 360i/6 mini DALI / PD-C 360i/8 mini DALI

Driftsspænding DALI 16 V ⎓
Kontakt maks. 0,8 mm 2 / stikklemme
Kapslingsklasse IP 55
Driftstemperaturområde 0 °C ... +50 °C
Mål ca. H 39 mm / H 60 mm, Ø 33 mm
Diameter for monteringshul 25 mm
Kommunikation Broadcast / kan ikke adresseres

7 Betjeningselementer

Tilstedeværelsessensoren har ingen indstillingselementer. De indstillelige parametre 
kan indstilles med fjernbetjening.

8 Service

Tilstedeværelsessensoren har ingen dele, der skal vedligeholdes. 
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9 Rengøring

Brug en lettere fugtig og fnugfri klud med almindelig sæbe til at rengøre apparatet. 
Pas på med at bruge skrappe rengøringsmidler, da disse kan beskadige overfladen og 
ødelægge apparatets evne til at registrere bevægelse og lys.

10 EF-overensstemmelseserklæring

CE-mærkningen er i overensstemmelse med følgende direktiver:
•	 EMC	 2004/108/EF
•	 RoHS	 2011/65/EU

11 Ibrugtagning

monteringsvarianter
Indbygning i loft. Tilstedeværelsessensoren monteres i et nedsænket loft, ved at 
apparatet skubbes op gennem hullet og fastspændes ved hjælp af enten klemmefjeder 
eller klemring.

Tilslutning af apparatet
Frakobl DALI-bussen, inden apparatet sluttes til DALI-bussen. Den elektriske 
forbindelse sker ved hjælp af WAGO-micro-fjedersamlemufferne, som der hver især 
kan tilsluttes op til fem ledninger med stive ledere med et tværsnit på 0,6 mm 2- 
0,8 mm 2. Det anbefales at overholde polariteten. Undgå at forbinde DALI-enheder i 
ringforbindelse, da dette kan føre til problemer. Andre forbindelsesstrukturer er tilladte



BETJENINGSVEJLEDNING

PD-FLAT 360i/6 mini DALI
PD-C 360i/8 mini DALI

DK

8 / 20

Installationstegning
Den maksimale ledningslængde for DALI-bussens  
ledning er 300 m, når der anvendes ledere med et  
tværsnit på 1,5 mm².
Vi anbefaler, at DALI-bussen ikke udlægges sammen  
med netledningen.

Bemærk: DALI-bussen er ikke beskyttet ved ekstra lav 
spænding (SELV).

Fabriksprogram
Når netspændingen slås til, skifter apparatet til starttilstanden. Efter ca. 30 sekunder 
er apparatet startet helt op og klar til drift. Når apparatet tændes første gang, aktiveres 
det med fabriksindstillingerne. Når apparatet tændes på ny, aktiveres det med de 
senest indstillede parametre. 

Lysstyrke 500 lux
Efterløbstid 5 min.
Modus Fuldautomatisk
Orienteringslys Til (10 %)
Driftsart Master

Tilstedeværelsessensoren er en stand-alone-enhed med integreret 
grænsefladeforsyning. Det er ikke nødvendigt at adressere deltagerne / ballasterne.  
Alle ballaster aktiveres samtidig via broadcast-adressen. Der kan maks. tilsluttes  
25 Dali-/DSi-ballaster. 
Sensoren kan monteres i loftet uafhængigt af retning.
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12 Drift

Hvis lysstyrken i omgivelserne ligger over den forudindstillede lysstyrke, er den 
tilsluttede belysning slukket.

Tilkobling – automatisk
Når sensoren udløses af en bevægelse, og lysstyrken i omgivelserne ligger under den 
forudindstillede lysstyrke.
Den røde LED fungerer som indikator for registreret bevægelse = 2 x korte blink for hver 
registreret bevægelse. Hvis den naturlige lysstyrke ændres, efterreguleres det kunstige 
lys automatisk tilsvarende.

Frakobling – automatisk
Når der ikke længere registreres bevægelse, begynder den forudindstillede efterløbstid. 
Når efterløbstiden er udløbet, slukker belysningen. Hvis lysstyrken i omgivelserne 
ligger over den forudindstillede lysstyrke, slukker belysningen efter 5 minutter.

BEmæRk: Hvis dagslysandelen øges, og det omgivende lys overskrider den indstillede 
lysstyrke, så slukker sensoren automatisk for belysningen efter 5 minutter, selv om 
der registreres bevægelse/tilstedeværelse. Derefter kan belysningen til enhver tid 
styres manuelt ved hjælp af fjernbetjening eller DALI-kontakt. Se i den forbindelse 
vejledningen til fjernbetjeningen.
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Efterløbstid
Efterløbstiden er den tid, som belysningen er tændt efter den senest registrerede 
bevægelse. Tiden kan indstilles til mellem 1-30 minutter ved hjælp af 
fjernbetjeningen.

Funktion kundespecifik indstilling

Åbn programmeringstilstand
Sensoren befinder sig i programmeringstilstand. 
Tilbagemelding: Den røde LED lyser konstant, og belysningen er konstant 
tændt.

    

Efterløbstid
Efterløbstiden starter efter den sidste registrering af bevægelse i 
detekteringsområdet.
Tilbagemelding: den røde og den blå LED blinker 3 x.

Afslut programmeringstilstand
De indstillede parametre gemmes i sensoren. 
Tilbagemelding: Den røde LED slukkes.

Lysstyrke
Lysstyrken er lysstyrken i omgivelserne. Hvis denne lysstyrke underskrides, aktiveres 
sensoren, dvs. belysningen tændes, hvis der registreres bevægelse. Hvis lysstyrken 
overskrides, reagerer sensoren ikke på bevægelse.
Denne funktion kræver, at programmeringstilstanden åbnes og derefter lukkes igen, 
når indstillingerne er foretaget (se også “Efterløbstid”).
Den aktuelle lysstyrke kan indlæses og gemmes ved hjælp af “øjetasten” i 
programmeringstilstand.

Tænd-sluk-forsinkelse
For at undgå pludselige skift i lysstyrken ved tilstedeværelse, fordi lyset tændes /  
slukkes, uden at man ønsker det, udløses sensoren altid kun med 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 “mørkt til lyst”: 5 min. = den røde LED blinker langsomt i denne 
periode.
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Orienteringslys
Som et alternativ til at slukke belysningen helt kan sensoren dæmpe den tilsluttede 
belysning til en fastsat dæmpningsværdi efter udløb af efterløbstiden. Der kan 
vælges mellem dæmpningsværdierne 10 %, 20 %, 30 % og 40 %. Hvis lysstyrken i 
omgivelserne stiger til over tærskelværdien, slukker orienteringslyset automatisk. Hvis 
tærskelværdien underskrides, tænder orienteringslyset automatisk.
Orienteringslyset kan enten være konstant tændt, konstant slukket eller anvendes med 
sin egen efterløbstid. Efterløbstiden kan indstilles til mellem 1-30 minutter ved hjælp 
af fjernbetjeningen. 

Funktion kundespecifik indstilling

Åbn programmeringstilstand
Sensoren befinder sig i programmeringstilstand. 
Tilbagemelding: Den blå LED lyser konstant, og belysningen er konstant tændt.

10%
20%

Ved at trykke på denne knap kan orienteringslysets styrke indstilles.

10/20%
Ved at trykke på denne knap tændes orienteringslyset konstant

10/20%

    

10/20%
Ved at trykke på denne knap kan orienteringslysets særskilte efterløbstid 
fastsættes.

10/20%
Ved at trykke på denne knap slukkes orienteringslyset konstant

Afslut programmeringstilstand
De indstillede parametre gemmes i sensoren. 
Tilbagemelding: Den blå LED slukkes.
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Advarsel om frakobling
Når efterløbstiden er udløbet, vises der en advarsel om frakobling i 60 sekunder. Lyset 
dæmpes til orienteringslysets lysstyrke. Hvis der inden for denne periode registreres 
en bevægelse, eller der trykkes på en tilhørende kontakt, vender sensoren tilbage til 
den forrige tilstand. Sensoren vender først tilbage til den oprindelige tilstand, efter der 
er gået 60 sekunder uden registreret bevægelse.

Fuldautomatisk tilstand
Afhængigt af den indstillede lysstyrke tænder lyskanalen automatisk, når der 
registreres bevægelse. Den bliver ved med at være tændt, så længe der registreres 
bevægelse, og lysstyrken i omgivelserne ikke overskrider den indstillede lysstyrke. Når 
der ikke længere registreres bevægelse, starter efterløbstiderne for de pågældende 
kanaler. Kanalen kan også tændes/slukkes og dæmpes ved hjælp af en DALI-kontakt 
(eller fjernbetjening).

Funktion kundespecifik indstilling

Åbn programmeringstilstand
Sensoren befinder sig i programmeringstilstand. 
Tilbagemelding: Den blå LED lyser konstant, og belysningen er konstant tændt.

Fuld- / halvautomatisk tilstand
Styring af belysningen kan ske i fuld- og halvautomatisk tilstand.

Fuldautomatisk: Belysningen aktiveres afhængigt af den indstillede lux-værdi 
og registreret bevægelse. Når der ikke længere registreres bevægelse, begynder 
den forudindstillede efterløbstid. Som option kan den aktive tilstand omgås 
med den eksterne kontakt “S”.
Tilbagemelding: Den blå LED blinker 3 x.

Afslut programmeringstilstand
De indstillede parametre gemmes i sensoren. 
Tilbagemelding: Den blå LED slukkes.

  
+

  

Dæmpning
Når der trykkes på knappen til dæmpning, begynder sensoren at dæmpe den 
tilsluttede belysning. Når den ønskede styrke er nået, kan den gemmes ved 
hjælp af “øjetasten”.
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Halvautomatisk tilstand
Før hver brug skal sensoren først “aktiveres” ved hjælp af en kontakt. Den tilsluttede 
belysning tændes først, efter brugeren har trykket på kontakten. Belysningen slukkes 
på samme måde som i fuldautomatisk tilstand.

Funktion kundespecifik indstilling

Åbn programmeringstilstand
Sensoren befinder sig i programmeringstilstand. 
Tilbagemelding: Den blå LED lyser konstant, og belysningen er konstant tændt.

Fuld- / halvautomatisk tilstand
Styring af belysningen kan ske i fuld- og halvautomatisk tilstand.

Halvautomatisk: Styringen (aktivering) af belysningen sker med den eksterne 
kontakt “S”. Belysningen forbliver tændt, så længe der registreres bevægelse, 
og den nominelle lysstyrkeværdi ligger over den forudindstillede lux-værdi.
Tilbagemelding: Den blå LED er slukket i ca. 2 sek.

Afslut programmeringstilstand
De indstillede parametre gemmes i sensoren. 
Tilbagemelding: Den blå LED slukkes.

Funktion med 100 timers indbrænding
Funktionen med 100 timers indbrænding vælges for at indbrænde lysstofrørene 
med fuld styrke. Hvis lysstofrør anvendes i dæmpet tilstand i de første 100 timer, 
reduceres lysudbyttet og levetiden betragteligt.
Se i den forbindelse betjeningsvejledningen til fjernbetjeningen  
Mobil-PDi/MDi-universal (tilbehør).
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korridorfunktion
I korridorfunktionen kan kontakten kun anvendes til at tænde lyset og ikke til at slukke 
det. På den måde kan man forhindre, at nogen slukker lyset manuelt i trappeopgange 
eller vinklede gange, hvor der er andre personer til stede.
Se i den forbindelse betjeningsvejledningen til fjernbetjeningen  
Mobil-PDi/MDi-universal (tilbehør).

LED-feedback
Den røde LED indikerer ved at blinke kortvarigt, at der er registreret bevægelse. Denne 
funktion kan deaktiveres med fjernbetjeningen ved at trykke på “Åben lås”, “LED”, 
“Lukket lås”.

Funktion kundespecifik indstilling

Åbn programmeringstilstand
Sensoren befinder sig i programmeringstilstand. 
Tilbagemelding: Den blå LED lyser konstant, og belysningen er konstant tændt.

Sensorens LED'er TIL / FRA
Sensorens LED kan aktiveres eller deaktiveres.
Tilbagemelding:
LED slukket: Den blå LED er slukket i ca. 2 sek. 
LED'er TIL: Den blå LED blinker 3 x.

Afslut programmeringstilstand
De indstillede parametre gemmes i sensoren. 
Tilbagemelding: Den blå LED slukkes.

Følsomhed
Fra fabrikken er sensoren indstillet til at have den største følsomhed over for 
bevægelsesregistrering. Hvis f.eks. luftcirkulation fører til uønsket tilkobling af lyset, 
kan følsomheden reduceres ved hjælp af fjernbetjeningen.
Se i den forbindelse betjeningsvejledningen til fjernbetjeningen  
Mobil-PDi/MDi-universal (tilbehør).
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Parametre for Dali-ballaster
Sensoren indstiller automatisk mange af DALI-forkoblingsenhedernes parametre, der 
således indstilles optimalt. Denne funktion kan deaktiveres. Flere af parametrene kan 
også indstilles manuelt. 
Se i den forbindelse betjeningsvejledningen til fjernbetjeningen  
Mobil-PDi/MDi-universal (tilbehør).

kontaktindgang
Tilstedeværelsessensoren kan forbindes med en DALI-kontakt via DALI-bussen. Ved 
hjælp af kontakten er det muligt at udføre funktionerne…
lyskanal TIL / FRA
dæmpning af lyskanal OP / NED
med hhv. et kort eller langt tryk på kontakten.
DALI-kontakten skal indstilles til adresse 15 for at kunne kommunikere med sensoren. 
Adressen kan ikke ændres på sensoren.
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master / slave-funktion
Sensorens detekteringsområde kan udvides med flere DALI-tilstedeværelsessensorer i 
Mini-serien. I den forbindelse er det vigtigt, at kun én sensor arbejder som “master”, 
mens de andre arbejder som “slave”. Det anbefales at montere master-sensoren på 
det mørkeste monteringssted.

Master-sensoren læser på adresse 15, og slave-sensoren skriver på adresse 15. 
Adresserne er faste og kan ikke ændres. Når den registrerer bevægelse, sender 
slave-sensoren et TIL-signal hvert 30. sekund til master-sensoren. Lysmålingen og 
indstillingerne for efterløbstid fastsættes via master-sensoren. Registrerer slave-
sensoren en bevægelse, fører det således til, at belysningen tilkobles (såfremt den 
nominelle lysstyrke er underskredet på master-sensoren), eller til en forlængelse af 
efterløbstiden, hvis belysningen allerede er tilkoblet.

For at gøre master-sensoren til slave-sensor skal du trykke på knappen “Åben lås” og 
herefter trykke på knappen C2 gentagne gange, indtil den grønne LED blinker 3 gange. 
Så snart du trykker på knappen “Lukket lås”, er sensoren i “slave”-tilstand.

For at gøre slave-sensoren til master-sensor skal du trykke på knappen “Åben lås” og 
herefter trykke på knappen C1 gentagne gange, indtil den røde LED blinker 3 gange. 
Så snart du trykker på knappen “Lukket lås”, er sensoren i “master”-tilstand.

Alle indstillinger af efterløbstider og lysstyrker skal foretages på master-sensoren

Funktion kundespecifik indstilling

Åbn programmeringstilstand
Sensoren befinder sig i programmeringstilstand. 
Tilbagemelding: Den blå LED lyser konstant, og belysningen er konstant tændt.

Tryk på knappen C2

Afslut programmeringstilstand
De indstillede parametre gemmes i sensoren. 
Tilbagemelding: Den blå LED slukkes.



BETJENINGSVEJLEDNING

PD-FLAT 360i/6 mini DALI
PD-C 360i/8 mini DALI

DK

17 / 20

Skumringsrelætilstand:
I denne tilstand opfører sensoren sig som et skumringsrelæ. Funktionen kan aktiveres 
ved at trykke på knappen “Åben lås”. Tryk herefter på knappen C1 gentagne gange, 
indtil den blå LED blinker 3 gange. Så snart du trykker på knappen “Lukket lås”, er 
sensoren i “skumringsrelæ”-tilstand.

Standardlysstyrken for tilkobling af belysningen er indstillet til 50 lux. 
Fjernbetjeningens forudindstillede lysstyrker kan dog også vælges, eller den aktuelle 
lysstyrke kan indlæses og gemmes ved hjælp af “øjetasten” på fjernbetjeningen.
Lysstyrken for frakobling af belysningen er altid det dobbelte af den nominelle værdi. 
Er lysstyrken indstillet til 50 lux, betyder det, at sensoren aktiveres ved lysstyrker 
under 50 lux, og at den først deaktiveres ved lysstyrker over 100 lux. For ikke at 
reagere på alle lysændringer i grænseområdet er tidsforsinkelsen fra mørkt til lyst fast 
indstillet til 5 minutter.
I skumringsrelætilstand reagerer sensoren ikke på eventuelt tilsluttede DALI-kontakter.
I denne tilstand tændes den tilsluttede belysning for fuld styrke (100 %).

Funktion kundespecifik indstilling

Åbn programmeringstilstand
Sensoren befinder sig i programmeringstilstand. 
Tilbagemelding: Den blå LED lyser konstant, og belysningen er konstant tændt.

Tryk på knappen C1

Afslut programmeringstilstand
De indstillede parametre gemmes i sensoren. 
Tilbagemelding: Den blå LED slukkes.
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Forespørgsel om aktiv tilstand:
Ved hjælp af knappen “Lukket lås” / knapperne C1 / C2 kan den aktuelle aktive tilstand 
vises. Alt efter hvilken farve den blinkende LED har, er følgende tilstand aktiv

Rød LED = masterdrift
Grøn LED = slavedrift
Blå LED = skumringsrelæ

Reset
Med funktionen Reset nulstilles alle indstillinger til de oprindelige fabriksindstillinger.

Funktion kundespecifik indstilling

Åbn programmeringstilstand
Sensoren befinder sig i programmeringstilstand. 
Tilbagemelding: Den blå LED lyser konstant, og belysningen er konstant tændt.

Reset
Indstillingerne i fjernbetjeningen nulstilles, sensoren bruger de manuelle 
indstillinger. 
Tilbagemelding: Den røde og den blå LED blinker 3 x.

Afslut programmeringstilstand
De indstillede parametre gemmes i sensoren. 
Tilbagemelding: Den blå LED slukkes.
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13 Tilbehør

Tilbehør Art. nr. Produktbetegnelse

Fjernbetjening EP10433993 Mobil-PDi/MDi-universal

Fjernbetjening EP10425899 Mobil-PDi/Dali

Fjernbetjening EM10425547 Mobil-PDi/User

Omskifterkontakt EP10427473 SW DALI Full Automation

Omskifterkontakt EP10427480 SW DALI Semi Automation

Netadapter EC10430008 CU PS DALI
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14 Bortskaffelse

BEmæRk: Dette apparat må ikke bortskaffes med usorteret  
husholdningsaffald. Ejere af brugt udstyr er i henhold til loven  
forpligtet til at bortskaffe apparatet korrekt. 

I din kommune kan du få yderligere informationer.

15 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 / fejl 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 
(f.eks. 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.


