
  

 

C OMU N IC A D O D E  IMP RE N S A   
Ahrensburg, 10 de Agosto de 2021  
 

Comando de 16 grupos de 
iluminação em várias 
divisões:  
Detector de presença DALI-2 
COMPACT APC10 da 
ESYLUX 
Com os detectores de presença APC10 da série COMPACT, a ESYLUX 
apresenta novas soluções de automação inteligentes para a norma 
industrial desenvolvida DALI-2. Estes dispõem de uma unidade de comando 
integrada, bem como uma alimentação de tensão do barramento 
incorporada e controlo de até 16 grupos de luzes. Complementado com 
detectores de presença BMS da ESYLUX como dispositivos de entrada, 
permite o comando de luz independente, descentralizado e em várias 
divisões. Funções como a simples comutação de grupos com utilização do 
espaço variável proporcionam extrema flexibilidade, e as entradas para 
botões de pressão permitem a utilização de interruptores convencionais de 
230 V. 
 
Graças à interoperabilidade independente do fabricante dos dispositivos, a DALI-

2 estabeleceu-se finalmente como uma norma industrial de futuro para o 

comando da luz. Com os detectores de presença APC10 da série COMPACT da 

ESYLUX, pode agora ser facilmente implementada uma automação inteligente, 

descentralizada e em várias divisões de uma instalação DALI-2, sem a 

necessidade de sistemas de gestão de edifícios e componentes de armários de 

distribuição. 



  

 

 

Application Controller integrado para até 16 grupos 
Os detectores de presença APC10 reduzem o esforço de planeamento e 

instalação através de uma unidade de comando DALI-2 integrada (APC = 

Application Controller) e de uma fonte de alimentação de tensão de barramento 

integrada. Em funcionamento, permitem a regulação constante e individual da 

iluminação em função da presença e da luz natural de até 16 grupos de 

iluminação, utilizando assim todo o potencial do DALI-2. Os detectores de 

presença BMS da ESYLUX também servem como dispositivos de entrada para 

os grupos. Também é possível adaptar facilmente o sistema de iluminação a 

espaços individuais ou complexos. 

 

Comutação flexível de grupos e luz de orientação 
Um exemplo é a comutação flexível de grupos. Em espaços de escritórios com 

paredes divisórias móveis, por exemplo, os detectores de presença APC10 

podem activar um cenário de grupo diferente para todas as luminárias e 

dispositivos de entrada ao abrir e fechar a parede divisória. Assim, apesar da 

utilização variável do espaço, as condições de iluminação ideais são mantidas 

em todos os locais de trabalho sem interromper a regulação da luz. Um total de 

até 16 cenas, bem como pós-luminescência e luz de orientação configuráveis 

individualmente, aumentam ainda mais a flexibilidade.  

 

Configuração através de interface Bluetooth bidireccional 
É possível iniciar facilmente um sistema DALI-2 com detectores de presença 

APC10 da ESYLUX com ajustes de fábrica no serviço broadcast. Graças à 

interface Bluetooth bidireccional integrada dos detectores, a configuração simples 

é realizada directamente a partir da ESY-App e do smartphone. Os grupos que 

são então criados também estão imediatamente operacionais com os ajustes de 

fábrica. A bidireccionalidade permite uma leitura dos dispositivos, e a ESY-App 

possibilita a documentação e gestão dos projectos como, por exemplo, um 

relatório em PDF. 

 

Os detectores de presença APC10 estão disponíveis com alcances de detecção 

totais de 8, 24 ou 32 m de diâmetro e dispõem de entradas para botões de 

pressão para substituição com botões de pressão convencionais. Assim, após a 



  

 

sua instalação, estes podem ser facilmente utilizados. A regulação manual 

permite ao utilizador ajustar ao mesmo tempo o nível de luminosidade da 

regulação da luz; um relé de 16 A integrado também permite a comutação AVAC 

ou de iluminação adicional. O detector de presença APC10 pode ser instalado 

em tectos falsos com uma broca padrão de 68 mm de diâmetro. 

 

 



  

 

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, sendo 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 mais 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 e está representada na Europa, Ásia e Oceânia com 

inúmeras subsidiárias. 

 

Para mais informações, visite www.esylux.com 
 
 
Contactos 
ESYLUX GmbH 

Christian Schöps 

Assessor de comunicação empresarial 

T +49 (0) 4102 88 880-2017 

F +49 (0) 4102 88 880-333 

E christian.schoeps@esylux.com 
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Fotografias e legendas 
(Fonte: ESYLUX GmbH) 

 

 
COMPACT APC10 
O detector de presença APC10 da série COMPACT pode comandar até 16 

grupos de iluminação individualmente.  
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