
  

 

C O M U NI C AD O D E I MP RE N SA   
Ahrensburg/Frankfurt, 18 de Março de 2018  
 

O complemento versátil e 
inteligente para o DALI-2:  
Detector de presença  
PD-C 360i/24 PS plus DALI  
da ESYLUX 
A ESYLUX apresenta na feira Light + Building 2018 o detector de presença 
PD-C 360i/24 PS plus DALI, um protótipo para um comando de luz 
inteligente de acordo com o novo padrão DALI-2. Enquanto aparelho master 
multifuncional com alimentação de tensão através do bus integrada, o 
detector tira proveito das opções do DALI-2 de forma optimizada e permite 
comandar grupos e cenários individuais de forma fácil e adaptada às 
necessidades. O sensor de luz ajustável garante uma medição e regulação 
da luz particularmente precisas 
 
DALI sempre foi sinónimo de planificação e instalação simples. Ainda assim, a 

nova versão DALI-2 volta a aumentar significativamente as opções. Agora, os 

sensores podem ser utilizados activamente como aparelhos de comando, pelo 

que acções activadas por eventos, como o comando da luz de presença ou em 

função da luz natural, são efectuadas de forma mais simples. 

 

Alcance elevado e alimentação de tensão através do bus integrada 
Com o PD-C 360i/24 PS plus DALI a ESYLUX apresenta pela primeira vez, um 

protótipo de detector de presença para o DALI-2, com um alcance de 24 metros. 

A respectiva fonte de alimentação fornece a tensão de bus necessária para até 

64 acessórios eléctricos e possibilita a regulação constante da luz de presença e 

em função da luz natural. É possível instalar até 16 grupos e 16 cenários, 



  

 

estando ainda preparada uma saída adicional para a comutação em função da 

presença dos aparelhos de AVAC. A capacidade master multifuncional garante 

um funcionamento sem problemas com outros detectores do mesmo tipo no 

mesmo sistema. 

 

As quatro entradas para botões do PD-C 360i/24 PS plus DALI possibilitam, por 

um lado, um funcionamento semiautomático, no qual o próprio utilizador liga a luz 

e o detector a desliga automaticamente quando o espaço está vazio. Por outro 

lado, as entradas permitem controlar grupos ou aceder a cenários, o que 

possibilita o ajuste cómodo da luz em espaços particularmente grandes e a 

situações diversas. Em alternativa, é também possível instalar cenários 

temporizados, por exemplo para um funcionamento automático consoante seja 

dia ou noite.  
 

Sensores de luz ajustáveis e instalação fácil 
Para optimizar a medição e regulação da luz do PD-C 360i/24 PS plus DALI, o 

sensor de luz do detector está localizado fora da lente e pode ser ajustado 

individualmente. Deste modo, a luz pode ser medida no local exacto em que é 

necessária para a execução da tarefa visual. Além disso, a orientação 

direccionada permite evitar que uma incidência de luz repentina e por um curto 

período de tempo através da janela influencie de forma indesejada e 

perturbadora a regulação da luz. 

 

O diâmetro da caixa do detector é de 68 mm, pelo que a abertura do orifício pode 

ser feita com recurso a uma coroa de perfuração padrão. A fácil colocação em 

funcionamento do aparelho é possível através da utilização da ESY-Pen, o novo 

aparelho multifuncional da ESYLUX para a colocação em funcionamento, 

controlo remoto, medição da luz e gestão de projectos. A ESY-Pen suporta a 

funcionalidade Bluetooth e permite uma comunicação bidireccional entre as 

unidades terminais móveis e o PD-C 360i/24 PS plus DALI. Todas as 

parametrizações são efectuadas de forma simples através de um ecrã táctil e 

podem ser guardadas para uma utilização posterior. 

 

O PD-C 360i/24 PS plus DALI foi desenvolvido de acordo com a norma IEC 

62386 parte 3 e após certificação da consultora DIA espera-se que esteja 



  

 

disponível nos grossistas de material eléctrico a partir do terceiro trimestre de 

2018.  

 



  

 

Sobre a ESYLUX – Performance for Simplicity 
A ESYLUX desenvolve, produz e comercializa soluções inteligentes de 

automação e iluminação que garantem uma melhor qualidade de vida e eficiência 

energética em edifícios de escritórios, estabelecimentos escolares e unidades de 

saúde. No ponto central encontram-se os desejos e as necessidades dos 

indivíduos, ao passo que a empresa atribui um valor especial a uma aplicação 

fácil das suas soluções de produtos. Grossistas, empresas de instalação, 

técnicos responsáveis pelo planeamento eléctrico e da iluminação e arquitectos 

confiam, enquanto clientes e parceiros, na experiência no mercado de 50 anos, 

assim como no aconselhamento técnico pessoal dos especialistas da ESYLUX. 

Com a investigação, o desenvolvimento e a produção nas instalações alemãs em 

Ahrensburg, o fabricante cumpre, além disso, os mais elevados requisitos de 

qualidade. O mercado é global. Por isso, a ESYLUX coopera com empresas 

comerciais experientes nos cinco continentes e está representada na Europa, 

Ásia e Oceânia com inúmeras subsidiárias. 

 

Para mais informações, visite www.esylux.com 
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Fotografias e legendas 
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