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KÄYTTÖOHJEFIN

Onnittelemme sinua tämän laadukkaan ESYLUX-tuotteen oston johdosta. Jotta moitteeton toiminta olisi taattua, 
lue tämä asennus-/käyttöohje huolella ja säilytä se, jotta voit lukea sitä tulevaisuudessa tarvittaessa lisää.

1 • TURVAOHJEET

 HUOMIO: Sähköjärjestelmille tehtävien töiden suorittaminen on jätettävä ainoastaan valtuutettujen 
ammattihenkilöiden tehtäväksi maassa voimassa olevia asennusmääräyksiä/-normeja noudattaen. 
Ennen tuotteen asentamista on verkkojännite kytkettävä pois päältä. Huomioi asennusohjeiden 
mukaiset SELV-suojatoimenpiteet.

Tuote on tarkoitettu ainoastaan asianmukaiseen käyttöön (käyttöohjeessa kuvatulla tavalla). 
Laitteeseen ei saa tehdä muutoksia eikä sitä saa muokata, koska muutoin kaikki oikeudet 
takuuseen raukeavat. Laite on tarkastettava vaurioiden varalta välittömästi pakkauksesta 
purkamisen jälkeen. Jos vaurioita havaitaan, laitetta ei missään tapauksessa saa ottaa käyttöön.
Jos on oletettavissa, että laitteen vaaratonta käyttöä ei voida taata, laite on otettava välittömästi 
käytöstä ja varmistettava tahattoman käytön varalta.

 OHJE: Tätä laitetta ei saa hävittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen seassa. Käytettyjen laitteiden 
omistajilla on lakisääteinen velvollisuus hävittää laite asianmukaisesti. Tietoja saat kaupunkisi tai 
kuntasi virastosta.

2 • KUVAUS

ESYLUX PD 360/8 KNX BASIC on läsnäoloilmaisin, jossa on 360 asteen tunnistusalue 
ja integroitu väyläliitäntä kattoasennusta varten. Asennus tapahtuu mukana tulevan 
asennusohjeen mukaisesti. Muut ominaisuudet löytyvät käyttöohjeen kohdasta "Sovellusten 
kuvaus". Halkaisijaltaan jopa 8 m:n kantomatkalla se soveltuu käytettäväksi pieniin tiloihin ja 
läpikulkualueille, joissa on päivänvaloa.

Tarkoituksenmukaisesti PD 360i/8 KNX BASIC -ilmaisinta voidaan käyttää ainoastaan KNX 
(EIB), TP -väyläjärjestelmässä yhdessä muiden KNX-komponenttien kanssa.

PD 360/8 KNX BASIC havaitsee tunnistusalueellaan oleskelevat henkilöt ja lähettää 
valolähdöille kytkentäviestejä tilan kirkkaudesta riippuen.

•	Sekavalomittaus	soveltuu	loiste-,	halogeeni-	ja	hehkulampuille.

Sertifioidut KNX/EIB-koulutuspaikat välittävät vastaavat ammattitiedot parametrien asetukseen 
tarvittavan ETS-ohjelmiston (Engineering-Tool-Software) suunnittelusta, asennuksesta, 
käyttöönotosta, dokumentoinnista ja käytöstä.

3 • ASENNUS / LIITÄNTÄ

 Katso erillinen asennusohje.

Varmista määräystenmukaista käyttöä varten, että liitettävä UC-verkko (tai KNX/EIB) on laadittu 
suojaluokan III mukaisesti.

•• PD 360/8 KNX BASIC

4 • KÄYTTÖÖNOTTO

Kaikki parametrien asetukset suoritetaan ETS-ohjelmistolla (Engineering-Tool-Software). 
Ohjelmointipainiketta painamalla (katso kuva) aktivoidaan PD 360/8 KNX BASICin 
ohjelmointitila fyysistä osoitetta varten ja tämä ilmaistaan sinisellä LEDillä. Tuotetietokanta ja 
sovelluksen kuvaus voidaan ladata osoitteessa www.esylux.com.

5 • KYTKENTÄKÄYTTÄYTYMINEN / MERKKIVALOJEN NÄYTTÖ

•	Kytke	väyläjännite	päälle
 Alkaa n. 10 sekunnin alustusvaihe (lämpenemisvaihe).
 Punainen LED ja vihreä LED vilkkuvat vuorotellen hitaasti (f = 1 Hz).

•	LED-näyttö	lämpenemisen	jälkeen
 Liikkeentunnistuksen näyttö tapahtuu vihreän LEDin vilkunnalla (2 x) jokaisella havaintokerralla.

•	"Slave"-toiminnossa jokainen havainto kuitataan vihreällä LEDillä 2x.

6 • TESTIKÄYTTÖ

Parametriasetukset ETS-ohjelmistolla (Engineering-Tool-Software)
RUN-tilaan siirrytään "Tallennus"-komennolla tai 10 min testikäytön aktivoinnin jälkeen. 
Ilmaisee liikkeen sinisen LEDin vilkunnalla.

7 • ESYLUX-VALMISTAJATAKUU

ESYLUX-tuotteet on tarkastettu voimassa olevien määräysten mukaisesti ja valmistettu erittäin 
huolella. Takuun myöntäjä, ESYLUX Deutschland GmbH, Postfach 1840, D-22908 Ahrensburg 
(Saksassa) tai vastaava maassasi toimiva ESYLUX-jakelija (täydellinen luettelo löytyy osoitteesta 
www.esylux.com) antaa ESYLUX-laitteiden valmistus-/materiaalivirheille takuun kolmen vuoden 
ajaksi valmistuspäiväyksestä lukien.
Tämä takuu on voimassa laitteen myyjää koskevista lakisääteisistä oikeuksistasi riippumatta.
Takuu ei koske luonnollista kulumista, ympäristövaikutusten tai kuljetusvaurioiden aiheuttamia 
muutoksia/häiriöitä tai vaurioita, jotka ovat syntyneet käyttöohjeen, huolto-ohjeen noudattamatta 
jättämisestä ja/tai muusta kuin asianmukaisesta asennuksesta. Takuu ei koske mukana tulevia 
paristoja, lamppuja ja akkuja.
Takuu voidaan myöntää vain, kun muuttamaton laite lähetetään yhdessä laskun/kassakuitin 
kanssa riittävillä postimerkeillä varustettuna ja riittävästi pakattuna takuun myöntäjälle välittömästi 
puutteen havaitsemisen jälkeen.
Kun takuuvaade on oikeutettu, takuun myöntäjä korjaa tai vaihtaa laitteen kohtuullisen ajan 
kuluessa oman valintansa mukaan. Takuu ei kata laajempia vaatimuksia, takuun myöntäjä 
ei erityisesti vastaa laitteen virheellisyydestä aiheutuneista vahingoista. Jos takuuvaade ei ole 
oikeutettu (esim. takuuaika on kulunut umpeen tai viat eivät kuulu takuun piiriin), takuun myöntäjä 
voi yrittää korjata laitteen puolestasi edullisesti laskua vastaan.
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KOHTEET VaLOKaNaVa

Kohde 0: "Tulo: lukitse valokanava" (pituus 1 bitti)

Valokanavan kytkentä-/himmennyslähdöt lukitaan päälle-viestillä ja 
vapautetaan pois-viestillä.
Valokanavan tila voidaan määrittää parametreilla lukitsemisen tai 
vapauttamisen jälkeen.

Kohde 1: "Tulo: valokanava manuaalisesti päälle/pois" (pituus 1 bitti)

Huomio: Välttämätön Puoliautomaattinen-käyttötavassa!
Havaittaessa läsnäoloa manuaalinen käyttö pysyy viiveajan kulumiseen 
asti käytössä, jos parametriksi on asetettu "Aktiivinen läsnäolon aikana". 
Jos valittuna on parametri "Valonmittaus pois käytöstä lukitusajan aikana", 
valonmittaus ei ole käytössä asetetun ajan verran, minkä jälkeen ilmaisin 
palaa normaalitilaan. Manuaalinen käyttö ei vaikuta liikkeentunnistukseen. 
Toiminto johdetaan eteenpäin viestintäkohteille 5/6.

Kohde 2: "Lähtö: valokanava päälle/pois" (pituus 1 bitti)

Kun keinovaloa tarvitaan (kytkentäkynnys 1/tavoitearvo parametreilla) ja 
läsnäoloa havaitaan, lähtö lähettää päälle-viestin.
Jos päivänvaloa on riittävästi ja/tai ketään ei ole läsnä, lähetetään viiveajan 
kuluttua pois-viesti.

Kohde 3: "Tulo: Valokanava 1/toimilaitteen palaute" (pituus 1 bitti)

Tämän kohteen kautta voidaan arvioida toimilaitteen tilaa. Jos toimilaitetta 
ei ohjata ainoastaan ilmaisimella, ilmaisin kytketään päälle PÄÄLLE-viestillä, 
sammutetaan ilman liikettä viiveajan kuluttua. POIS-viestillä ilmaisin kytkeytyy 
pois päältä ja on sen jälkeen taas välittömästi valmiustilassa. Käytettävissä 
vain, kun Toimilaitteen palaute ("Actuator feedback") on aktivoitu.

KOHTEET VaLOarVO

Kohde 4: "Lähtö: ajankohtainen valoarvo" (pituus 2 tavua)

Tämän kohteen kautta annetaan valon ajankohtainen tosiarvo.
Tällöin otetaan huomioon poikkeama, sisäisen valoarvon kerroin. 
Tätä arvoa käytetään valoarvon tulkintaan valokanavassa.

KOHTEET LIIKE

Kohde 5: "Tulo: lukitse liikkeentunnistus" (pituus 1 bitti)

Sisäinen liikkeentunnistus lukitaan päälle-viestillä ja vapautetaan jälleen 
pois-viestillä. Lukittu liikkeentunnistus ilmaistaan punaisella LEDillä.

Kohde 6: "Tulo: liike Slave/Master" (pituus 1 bitti)

Liipaisintulo Master/Master-rinnankytkentään tai Slaven tulo.

Kohde 7: "Lähtö: liikkeentunnistus" (pituus 1 bitti)

Oman PIR-liiketunnistuksen ilmaisu.

KOHDE rESET

Kohde 8: "Tulo: reset" (pituus 1 bitti)

PÄÄLLE-viesti tälle kohteelle laukaisee laitteen uudelleenkäynnistyksen.
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SOVELLUKSEN KUVaUS

1. MaSTEr/SLaVE

Master havaitsee läsnäolon ja analysoi sen asetettujen parametrien 
mukaisesti.

"Valaistus päälle/pois"
Slavea käytetään ainoastaan tunnistusalueen laajennukseen. Läsnäolo 
välitetään eteenpäin Masterille (kohde 6) asetettujen parametrien mukaista 
analyysiä varten.

•	Valinta	Master/Master
Tunnistusalueen laajennuksessa voi kaksi Masteria toimia rinnan.
Kumpikin Master analysoi läsnäolon (kohde 7) omien, ETS-ohjelmistolla 
(Engineering-Tool-Software) asetettujen parametriensa mukaisesti ja ohjaa 
valaistusta vastaavasti.

Tehdasasetus: Master

2. TESTITILa

(Vain Master-laiteasetuksella)

Testitila "päälle"    Valomittaus poistetaan käytöstä.

Käyttöönotetun testitilan avulla
tarkastetaan valaistuslaitteiston liitäntä.
Liikesensorin havaitessa liikettä valaistus on "päällä" 5 sekunnin ajan,
sen jälkeen seuraa viiveaika 1 sekunti "pois".
Sininen LED osoittaa liikkeen havaitsemisen.
Vaihto asetuksesta Testi "päälle" asetukseen Testi "pois" parametreja 
tallennettaessa tai automaattisesti 10 minuutin kuluttua.

 Huomautus: Testissä    Slave-tulo käytössä.

3. MENETTELY ETS-LaTaUKSEN/LaITTEEN UUDELLEEN KÄYNNISTYKSEN JÄLKEEN

Valittavissa ovat: "Ei reaktiota", "Päälle", "Pois"
Seuraavat kohteet lähetetään tällöin:

Käyttötapa Kytkentä:
- Kohde 2: "Lähtö: valokanava 1 päälle/pois"
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4. TUNNISTIMEN LED

Valinnaisesti LEDin kirkkaus tai "pois"
LED voidaan kytkeä päälle tai pois päältä liiketunnistuksen (2x vilkunta) 
näyttämiseksi.

SOVELLUKSEN KUVaUS

5. ULKOINEN MaSTEr/SLaVE

Tällä parametrilla voidaan määrittää, lähettääkö ulkoinen Master/Slave vain 
päälle-viestin havaittaessa liikettä vai lähettääkö ulkoinen laite päälle-viestin 
havaittaessa liikettä ja pois-viestin, jos liikettä ei havaita.
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SOVELLUKSEN KUVaUS

6. VaLOKaNaVa

6.1 Käyttötapa Valokanava

•	Käyttötapa	"Täysautomatiikka"
Valaistus kytketään automaattisesti päälle, kun ilmaisin havaitsee 
läsnäolon ja ympäristön valo on alittanut esiasetetun kirkkauskynnys- tai 
kirkkaustavoitearvon. Valaistus sammutetaan automaattisesti,
jos läsnäoloa ei havaita, ja asetetun viiveajan kuluttua.
Valaistus sammutetaan myös automaattisesti, jos läsnäolosta huolimatta 
asetettu kirkkauskynnys- tai kirkkaustavoitearvo ylitetään.
Jotta valaistuksen päällekytkennän/sammutuksen aiheuttama äkillinen 
kirkkauden muutos vältettäisiin jonkun ollessa läsnä, ilmaisin laukaistaan
aina aikaviiveellä.
Esimerkiksi: Ohi kulkeva pilvi voisi aiheuttaa tarpeettoman kytkemisen.
Aikaviive ”kirkkaasta pimeään”: 30 s
Aikaviive ”pimeästä kirkkaaseen”: 5 min

•	Ylimääräinen	manuaalinen	valaistuksenohjaus	täysautomaattitilassa
Valaistus voidaan kytkeä manuaalisesti päälle tai pois viesteillä, esim. 
ulkoisten KNX/EIB-painikkeiden avulla.

Jos kytkettynä on "Manuaalinen käyttö läsnäolon aikana", valo voidaan kytkeä 
päälle manuaalisesti. Se pysyy päällä niin kauan kuin ilmaisin havaitsee 
liikettä, riippumatta ympäristön kirkkaudesta.

Jos kytkettynä on "Manuaalinen käyttö lukitusajan aikana", ilmaisin ohjaa tänä 
aikana 100 %. Lukitusajan ja läsnäolon jälkeen alkaa valoarvon tulkinta.
Viimeisen liikehavainnon jälkeen ilmaisin palaa takaisin edelliseen 
automatiikkakäyttöön, kun viiveaika on kulunut.

 Huomautus: Koskee kaikkia valokanavan käyttötapoja.

•	Käyttötapa	"Puoliautomatiikka"
Kun valittuna on "Puoliautomatiikka", valaistus on kytkettävä päälle 
manuaalisesti viesteillä, esim. painamalla ulkoisia KNX/EIB-painikkeita. Tämä 
tarkoittaa, ettei ilmaisin kytke valaistuksia automaattisesti päälle läsnäoloa 
havaitessaan.
Jos päivänvalon osuus kuitenkin lisääntyy ja ympäristön valo ylittää 
asetetun valoarvon läsnäoloa havaittaessa, ilmaisin sammuttaa valaistuksen 
automaattisesti 5 min asetetun valoarvon saavuttamisen jälkeen.
Valaistusta voidaan sen jälkeen kytkeä jälleen koska tahansa käsin.
Jos valittuna on manuaalinen käyttö lukitusajan aikana, ilmaisin käyttäytyy 
tänä aikana läsnäoloa havaittaessa manuaalisen käytön asetuksen 
mukaisesti, jonka jälkeen ilmaisin siirtyy normaalikäyttöön. Tämän ansiosta 
käyttäjä voi kytkeä valon päälle ylitetystä kynnysarvosta huolimatta, mutta se 
kuitenkin sammutetaan automaattisesti asetetun ajan kuluttua.

 Huomautus: Ulkoinen päälle-viesti esim. KNX-EIB-painikkeelta on ehdottoman 
välttämätön puoliautomatiikalla! Koskee kaikkia valokanavan käyttötapoja.

Tehdasasetus: Täysautomatiikka
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SOVELLUKSEN KUVaUS

6.2 Kytkentä

Kytkentäkynnys 0 = ei käytössä, vain liikkeentunnistus
tai suoraan syöttämällä 0 - 2000 lux
Tehdasasetus: 500 lux

6.3 Viiveaika valo

•	Viiveaika	valo
Valittavissa 0 s, 30 s - 12 h

Tehdasasetus: 5 min

6.4 Toimilaitteen palautteen arviointi

Kohteen 3 kautta voidaan arvioida toimilaitteen tilaa. Jos toimilaitetta ei 
ohjata ilmaisimen kautta, valokanava siirtyy valmiustilaan, jos kanavan ja 
toimilaitteen tilat eroavat toisistaan.

6.5 Menettely lukittaessa ja vapautettaessa

Valittavissa ovat molemmissa kohdissa "Ei reaktiota", valokanavan 
"Sammutus" tai "Päällekytkentä".

ESYLUX GmbH
An der Strusbek 40, 22926 Ahrensburg/Germany

Internet: www.esylux.com
e-mail: info@esylux.com

MA00551000

7. VaLOarVO

Ajankohtainen valoarvo voidaan siirtää jaksoittain tai määritellystä 
erotuksesta viimeksi lähetettyyn tosiarvoon nähden. Tämä arvo lasketaan 
seuraavasti:

arvo = [valoarvo anturista x muuttaja x kerroin] + poikkeama


