
DETECTOR DE PRESENÇA KNX I PT
SÉRIE ATMO ®

MELHORAR O AMBIENTE E A 
EFICIÊNCIA DA LUZ. ESY!

MULTISENSOR INTELIGENTE 
DETECTOR DE PRESENÇA KNX 
DA SÉRIE ATMO® 

KNX

TECNOLOGIA DE SENSOR PIR SEM 
RADIAÇÕES SEM ELECTROSMOG



PARA UM COMANDO 
MULTIDISCIPLINAR INTELIGENTE 

Uma elevada qualidade do ar, uma climatização agradável e a iluminação certa 
promovem a saúde e o desempenho no local de trabalho. Por outro lado, um ar
de má qualidade provoca fadiga, afecta o bem-estar e, no pior dos casos, trans-
mite até agentes patogénicos. Por conseguinte, a renovação regular do ar é da 
maior importância, especialmente em edifícios modernos e bem vedados. 

TUDO-EM-UM PARA UMA QUALIDADE DE VIDA EFICIENTE EM TERMOS 
ENERGÉTICOS

O detector de presença ATMO oferece a solução ideal para o comando multidisciplinar 
em sistemas KNX: Com o seu multisensor, este regista não só as condições ac-
tuais de iluminação, como também detecta alterações da temperatura e da humi-
dade do ar e, no nível de configuração mais avançado, também a qualidade do ar. 

Através de um só equipamento com até seis sensores, assegura automaticamente a 
luminosidade ideal, bem como um ambiente de bem-estar saudável e produtivo 
no local de trabalho – e tudo isto sempre com a máxima eficiência energética. 
Desta forma, evita-se a utilização de várias soluções individuais, comprovando 
a facilidade com que os requisitos complexos podem ser cumpridos com tecno-
logia inteligente.

TEMPERATURA

HUMIDADE DO AR

INFRAVERMELHOS PASSIVOS (PRESENÇA)

QUALIDADE DO AR (VOC)

LUZ

ACÚSTICA (PRESENÇA)

• Temperatura
• Luz
• Infravermelhos passivos (presença)
• Acústica (presença)

PD-ATMO 360i/8 T KNX

• Humidade do ar 
• Temperatura
• Luz
• Infravermelhos passivos (presença)
• Acústica (presença)

PD-ATMO 360i/8 A KNX

• Qualidade do ar (VOC)
• Humidade do ar
• Temperatura
• Luz
• Infravermelhos passivos (presença)
• Acústica (presença)

PD-ATMO 360i/8 O AUX 30V KNX

•  Um só equipamento com até 6 sensores individuais 
para facilitar o planeamento e a instalação

•  Regulação constante da iluminação em função da 
presença e da luz natural

•  Comando do sistema de ar condicionado e de 
ventilação, aquecimento e 
dispositivos de purificação do ar em função da 
procura

•  3 níveis de configuração para diferentes requisitos

MULTISENSOR COMPACTO
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PARA TRABALHAR SEM FADIGA 
NUMA ATMOSFERA SAUDÁVEL

0 0,5h 1h 1,5h 2h

VOCs
CO2

AR PARA MENTES CLARAS

CAUSA SUBSTÂNCIAS EVAPORADAS

Causa Fonte VOC (•) e outras substâncias (•)

Ser humano

Respiração

  •     Acetona, etanol, isopreno

  •     CO2

  •     Humidade

Transpiração
  •     Nonanal, decanal, alfa-pinenos

  •     Humidade

Flatos   •     Metano, hidrogénio

Cosméticos   •     Limonenos, eucaliptol

Materiais domésticos   •     Álcoois, ésteres, limonenos

Combustão (motores, 
fornos, cigarros)

  •     Hidrocarbonetos não queimados

  •     Monóxido de carbono

  •     CO2

  •     Humidade

Edifícios Tintas, vernizes
  •     Formol, alcanos, álcoois, 
         aldeídos, cetonas, siloxanos

Colas, solventes

Instalações Tapetes

PVC   •     Tolueno, xileno, parafina

Produtos de consumo Impressora/scanner   •     Benzeno, estireno, fenol

A tabela apresenta os principais poluentes interiores e as respectivas causas. A maior fonte de VOC 
é o ser humano.

CAUSAS DO AR AMBIENTE IMPURO

O ar limpo é composto por 21 % de oxigénio, 78 % de azoto e 
1 % de árgon. Nos espaços interiores, são adicionados gases 
nobres, monóxido de carbono, dióxido de carbono (CO2) e gases 
mistos, os denominados Volatile Organic Compounds (VOC). Em 
espaços fechados, estes surgem geralmente em concentrações 
muito mais elevadas do que no ar exterior.

Numa concentração demasiado elevada, os gases mistos, como os VOC, 
têm um efeito negativo no estado de espírito e provocam sintomas da 
chamada síndrome do edifício doente, tais como irritações oculares, dores 
de cabeça, fadiga e tonturas. Além dos requisitos especiais e baseados em 
normas, como os da indústria, os VOC são, por conseguinte, a razão mais 
importante para ventilar um edifício.  

O detector de presença ATMO optimiza a qualidade do ar de forma totalmente 
automática com os seus sensores de VOC e elimina também o problema 
do CO2. Quando estão presentes pessoas num espaço, o teor de CO2 no ar 
aumenta de forma semelhante à percentagem de VOC. Se o detector de 
presença activar a ventilação quando for excedido um determinado valor de 
VOC, o teor de CO2 também é reduzido – um efeito secundário clássico!

Outro factor de qualidade é a humidade do ar ambiente. Ar demasiado seco 
irrita as mucosas e os olhos, ar demasiado húmido provoca o desenvol-
vimento de bolores e ácaros. O sensor de humidade do ar do detector de 
presença ATMO activa a ventilação assim que os valores limiares definidos 
forem excedidos e utiliza um sistema de humidificação do ar para criar a 
combinação de temperatura/humidade do ar que corresponde na perfeição 
ao bem-estar individual.

O trabalho produtivo apenas é possível a uma temperatura ambiente equili-
brada que não seja demasiado fria nem demasiado quente. Por conseguinte, 
a tecnologia multisensor do ATMO inclui também um sensor de temperatura. 
Em vez do calor por convecção na parede, como acontece nos sensores de
temperatura, o ATMO regista a temperatura na área de reflexão, por exemplo 
ao nível da secretária. Desta forma, mede exactamente o valor de temperatura 
que as pessoas sentem nesse espaço.

MEDIÇÃO DA QUALIDADE DO AR 
COM VOC, EM VEZ DE CO2

A qualidade do ar é frequentemente equiparada ao teor de CO2, apesar de 
o CO2 ser inodoro e, por isso, não ser um bom indicador de ar com um cheiro
desagradável. O valor de VOC (Volatile Organic Compounds*) é muito mais 
significativo: As exalações antropogénicas, por exemplo, de materiais sinté-
ticos e de construção, móveis, tapetes e detergentes, ou exalações biogénicas 
resultantes de pessoa e alimentos são uma ocorrência quotidiana, principal-
mente em espaços fechados.

*Compostos orgânicos voláteis

MEDIÇÃO DA HUMIDADE DO AR 
CONTRA BOLORES OU SECURA

MEDIÇÃO DA TEMPERATURA 
À ALTURA DO PLANO DE TRABALHO
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ATRAVÉS DO FUNCIONAMENTO DE 
ACORDO COM AS NECESSIDADES  

EFICIÊNCIA CONFORTÁVEL

Fonte: Zentralverband Elektrotechnik- und Elektroindustrie e.V. 
(ZVEI)/ Hochschule Biberach.

POTENCIAL DE POUPANÇA DE ENERGIA DA AUTOMATIZAÇÃO 
DE EDIFÍCIOS EM FUNÇÃO DAS NECESSIDADES (MÍN./MÁX.)

Ventilação Aquecimento Protecção 
do sol

Regulação 
de espaço 
individual

Iluminação

50 %

25 %

0 %

28 %

46 %

16 %

54 %

11 %

25 %

17 %

23 %

10 %

34 %

Energia apenas quando é realmente necessária – o detector de presença 
ATMO implementa o princípio da automação em função das necessidades 
de uma forma particularmente abrangente. Tal começa com a iluminação: 
Com os seus sensores de luz, verifica a luminosidade e diminui a intensidade 
da luz artificial apenas até ao nível do exigido pela luz natural. Assim, por 
um lado, assegura condições luminosas ideais e, por outro lado, impede que 
a luz esteja constantemente com uma forte intensidade.     

Com os seus sensores de qualidade do ar, humidade do ar e temperatura, 
também controla os respectivos sistemas de acordo com as necessidades 
reais: Com base em valores limite definidos individualmente. Além disso, 
com os seus sensores de infravermelhos passivos, garante que todos os equi-
pamentos apenas são ligados na presença de pessoas, apoiados adicional-
mente por um sensor acústico em espaços com obstáculos.

Desta forma, o detector de presença ATMO reduz o consumo de energia de
forma multidisciplinar e, simultaneamente, aumenta a qualidade de vida no
local de trabalho através de condições luminosas e de ar ideais. As pessoas 
podem dedicar-se às coisas que são realmente importantes e ainda poupam 
dinheiro!

A melhor forma de utilizar a luz 
do dia: Regulação constante de luz 
de um detector de presença.

REGULAÇÃO CONSTANTE DE LUZ 
EM FUNÇÃO DA PRESENÇA E DA LUZ NATURAL 

06:00 12:00 18:00

500 lux

	 Percentagem	de	luz	artificial

	 Luz	natural	suficiente

  Presente

  Ausente

COMANDO EM FUNÇÃO DA PROCURA DO 
SISTEMA DE AR CONDICIONADO OU DE VENTILAÇÃO

 Débito volúmico do ar constante

 Comando inteligente da ventilação

 Poupança de energia

06:00 12:00

100%
 DE DÉBITO VOLÚM

ICO

18:00

O ATMO efetua um comando 
eficiente	e	permite	o	cumprimento	
dos eventuais requisitos legais especí-
ficos	relativos	à	renovação	do	ar.

SENSOR DE LUZ PARA A 
REGULAÇÃO CONSTANTE DA ILUMINAÇÃO EM FUNÇÃO 
DA LUZ NATURAL

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA ATRAVÉS DA DETECÇÃO DE 
PRESENÇA: INFRAVERMELHOS PASSIVOS E ACÚSTICA
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Aplicação
Escritórios Salas de reunião Cantinas Instalações 

sanitárias

Eventos principais A G F A G F A G F A G F

Sensor de humidade • • • •

Sensor deCO2 • • •

Sensor de VOC • • • • • • •

Multisensor ATMO® • • • • • • • • • • •

A = Respiração      G = Odores     F = Humidade

Só para a ventilação, existem no mercado vários 
princípios diferentes de medição da qualidade 
do ar. Os sensores típicos são a humidade, CO2 
e VOC. No entanto, os sensores individuais não 
permitem uma avaliação adequada da qualidade 
do ar em quase nenhuma das aplicações. Apenas 
uma solução multisensor oferece os parâmetros 
mais importantes para cenários de ventilação 
ideais.

FACTORES TÍPICOS DOS ESPAÇOS PARA A AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO AR

VARIANTES PARA CADA DIVISÃO
PARA OPTIMIZAÇÃO EM TODO O EDIFÍCIO
Diferentes divisões, diferentes requisitos – esta regra também se aplica à 
optimização da climatização e das condições do ar. O detector de presença 
ATMO está, por isso, disponível em vários níveis de configuração que, com 
os seus sensores individuais, se adequam a diferentes finalidades de apli-
cação ou que, simplesmente, proporcionam um nível diferente de conforto. 

Especialmente em divisões com apenas uma 
janela frontal, os utilizadores beneficiam da
regulação da luz com dois canais de transmissão: 
Através de um desvio entre os canais, as luminárias 
próximas da janela podem ser reguladas quando 
ainda é necessário 100% de intensidade luminosa 
na área da divisão longe da janela. Tal cria condi-
ções luminosas ideais e melhora a eficiência 
energética.

REGULAÇÃO DA LUZ DE 2 CANAIS COM DESVIO 

Intensidade da luz
100 %

50 %

10 %

0 Luz natural Máx.

Temporização

Exemplo/situação inicial:
30 % de desvio do canal de iluminação 2
Consequência:
Assim que o canal de iluminação 2 reduz 
para	uma	intensidade	da	luz	de	70 %, 
o canal de iluminação 1 também é regulado.

 Canal de iluminação 1

 Canal de iluminação 2

Acústica 
(presença)

Infravermelhos 
passivos 
(presença)LuzTemperatura

Humidade
do ar

Qualidade do ar 
(VOC)

PD-ATMO 360i/8 A KNX

PD-ATMO 360i/8 T KNX

PD-ATMO 360i/8 O AUX 30V KNX



Muita circulação de público, um elevado nível de germes, a transpiração 
relacionada com doenças ou os odores típicos dos hospitais fazem com que 
a renovação regular do ar seja absolutamente necessária. A solução: Uma 
ventilação automática, além do comando da iluminação e do aquecimento 
em função da presença. A área é ainda mais convidativa graças a um siste-
ma integrado de ventilação da divisão.

APLICAÇÕES TÍPICAS
EM ESCRITÓRIOS, ESTABELECIMENTOS ESCOLARES E UNIDADE DE SAÚDE

PD-ATMO 360i/8 O AUX 30V KNX

A melhoria constante da qualidade do ar é especialmente recomendada 
quando várias pessoas se reúnem dentro de uma divisão. Um exemplo típico 
disso são os escritórios em open space. O comando direccionado das 
luminárias de trabalho, da temperatura e da qualidade do ar nas ilhas do 
local de trabalho cria um ar ambiente consistentemente bom e sem fadiga, 
aumentando a produtividade. 

Quanto mais pessoas estiverem presentes, mais rapidamente diminui a qualidade 
do ar interno, aumentando a temperatura da sala. O resultado: Fadiga e perda 
de desempenho. Especialmente durante as reuniões, a causa permanece fre-
-quentemente despercebida, uma vez que o foco comum está inteiramente 
na discussão conjunta. Graças à monitorização activa do ar ambiente, o detector
de presença ATMO assegura automaticamente uma qualidade do ar ideal e 
mantém a temperatura ambiente constante através do comando do aquecimento.

Turmas grandes, uma utilização intensiva de cosméticos e produtos de 
cuidados pessoais, bem como efluentes de canetas, colas, etc. Os profes-
sores e os alunos são constantemente expostos a esta situação na sala de 
aula. Mesmo na sala de professores, o fornecimento regulado de ar fresco 
através do detector de presença ATMO cria a base para uma atmosfera de 
trabalho concentrada com um teor ideal de oxigénio.

Em espaços com um número muito pequeno de pessoas, interessa, sobretudo,
manter uma temperatura equilibrada entre 20 e 24 °C, bem como as condi-
ções luminosas ideais no local de trabalho. Através do comando do sistema de 
aquecimento ou de ar condicionado e da regulação constante da iluminação 
em função da presença e da luz natural, o PD-ATMO 360i/8 T KNX lida simulta-
neamente com ambos os requisitos. Quem pretende proporcionar ainda mais
conforto aos seus funcionários opta pelo nível de configuração mais avançado, 
que dispõe de uma melhoria da qualidade do ar automática adicional.

O cheiro intenso a alimentos e a presença de muitas pessoas em cantinas 
e cafetarias sobrecarregam a qualidade do ar. O fornecimento de ar fresco 
e rico em oxigénio em função das necessidades aumenta o bem-estar e 
garante uma experiência alimentar positiva. Outras vantagens: Com uma 
ventilação ideal, o cheiro a comida indesejado não se mantém na roupa.

Em instalações sanitárias, a humidade é normalmente elevada. Como resultado, 
ocorre a formação de uma condensação em superfícies frias, na qual crescem 
esporos fúngicos desagradáveis à temperatura ambiente – algo que, a longo 
prazo, se torna prejudicial para as pessoas e para os materiais de construção. 
Ao detectar a humidade do ar relativa para o cálculo do ponto de condensação, 
o PD-ATMO 360i/8 A KNX fornece uma solução e e controla simultaneamente 
a luz e o aquecimento.  
 
Adicionalmente, se os odores desagradáveis perturbarem, também é acon-
selhável a utilização do PD-ATMO 360i/8 O AUX 30V KNX.

O treino em espaços interiores aumenta a humidade e intensifica as emissões
de odores. O PD-ATMO retém os picos de odor e assegura a regulação da 
humidade e da oxigenação conforme as necessidades. Isto faz com que 
os atletas se sintam mais aptos, mesmo durante sessões de treino difíceis. 
Outras possibilidades de aplicação: Comando da luminosidade e da tem-
peratura em função da procura, bem como a regulação da humidade do ar 
ambiente para áreas de chuveiros adjacentes.

PD-ATMO 360i/8 A KNX

PD-ATMO 360i/8 T KNX

ESCRITÓRIOS EM OPEN SPACE

SALAS DE REUNIÕES

SALAS DE AULA E DE PROFESSORES

GINÁSIOS E VESTIÁRIOS

SALAS DE ESPERA E SERVIÇOS DE URGÊNCIA

CANTINAS E CAFETARIAS

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

ESCRITÓRIO INDIVIDUAL

PD-ATMO 360i/8 O AUX 30V KNX
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Grupo de produtos / nome do produto PD-ATMO 360i/8 T KNX PD-ATMO 360i/8 A KNX PD-ATMO 360i/8 O AUX 30V KNX

Código EP10427213 EP10427206 EP10427220

DETECÇÃO DE PRESENÇA • • •

Alcance de detecção 8 m 8 m 8 m

Ângulo de detecção 360° 360° 360°

Valor de luminosidade 5 – 2000 lux 5 – 2000 lux 5 – 2000 lux

Indicação do valor de luminosidade • • •

Regulação/controlo/comutação da luz • • •

Canal de iluminação semi-automático/totalmente automático • • •

Função master/slave • • •

Ligar/desligar os indicadores LED RGB • • •

Função de luz nocturna • • •

Simulação de presença • • •

Objecto AVAC • • •

Interruptor crepuscular • • •

Sensor acústico • • •

DETECÇÃO DE TEMPERATURA 0 °C…50 °C 0 °C…50 °C 0 °C…50 °C

Possibilidade de ajuste de 2 valores limite • • •

Emissão cíclica • • •

MEDIÇÃO DA HUMIDADE DO AR 0 – 100 % (relativa) 0 – 100 % (relativa)

Possibilidade de ajuste de 2 valores limite • •

Emissão cíclica • •

MEDIÇÃO DA QUALIDADE DO AR 450 – 5000 ppm

Alarme acústico ajustável •

Possibilidade de ajuste de 3 opções de valores limite •

Emissão cíclica •

DADOS TÉCNICOS

Alimentação de tensão 29 – 31 V = (KNX) 29 – 31 V = (KNX) 29 – 31 V = (KNX) / 30 V DC

Consumo de potência < 0,3 W < 0,3 W < 1 W

Temperatura ambiente permitida 5 °C…+35 °C 5 °C…+35 °C 5 °C…+35 °C

Grau de protecção IP 20 IP 20 IP 20 

Classe de protecção III III II

Dimensões (Ø) 108 x (A) 38 mm (Ø) 108 x (A) 38 mm (Ø) 108 x (A) 52 mm

CAMPO DE DETECÇÃO / ALCANCE

Tecto 8 m

  Transversal (A) Ø 8 m

  Frontal (B) Ø 6 m

  Campo de presença (C) Ø 4 m

VARIANTES DO ATMO EM DETALHE

OUTRAS FUNÇÕES DE KNX: 

•  Segundo canal de iluminação com regulação 
  de desvio

•  Aviso acústico para uma ventilação manual

•  Simulação de presença

•  Telegrama de cena através do objecto

•  Luz nocturna (em 7 cores à escolha)

Enquanto membro da Associação KNX, a 
ESYLUX não só fabrica produtos certifi-
cados pela KNX, como também beneficia 
do conhecimento dos seus funcionários 
qualificados e certificados pela KNX como
parte do processo de desenvolvimento do
produto. A ESYLUX está também empen-
hada em ser um centro de formação KNX 
certificado, contribuindo activamente para 
a formação adicional dos seus clientes.

Grupo de produtos / nome do produto Código Descrição do produto Dimensões

ACESSÓRIOS

Classe de

BASKET GUARD ROUND LARGE EM10425608 Gaiola de protecção, branca (Ø) 180 mm x (A) 90 mm

BASKET GUARD ROUND SMALL EM10425615 Gaiola de protecção, branca (Ø) 180 mm x (A) 70 mm

Controlo remoto

REMOTE CONTROL PDi/USER EM10425547 Controlo remoto para utilizadores finais da série ATMO (C) 100 x (L) 50 x (P) 9 mm

TELESCOPE MAGNET EC10430022 Controlo remoto

360°

BA

C

SUBSTITUIÇÃO CONFORTÁVEL 

O controlo remoto Mobil-PDi/User permite ao utilizador final uma substitui-
ção fácil em função da situação, além de simplificar o trabalho dos técnicos de 
instalação KNX. Em funcionamento, este permite a programação KNX sem 
regulação 

• Regulação manual e comutação da iluminação
• Acesso a um cenário de iluminação individual 
• Gravação temporária de um cenário de iluminação

Além disso, o detector de presença ATMO® pode ser definido para o modo de
programação com o controlo remoto. As alterações subsequentes nos parâme-
tros KNX existentes também podem ser implementadas a qualquer momento 
após a montagem no tecto, de forma muito conveniente e sem escadote.

Grupo de produtos / nome do produto Código Descrição do produto Dimensões

COMPACT

PD-C 180i KNX EP10426445 Detector de presença KNX com campo de detecção 
de 180° para montagem em parede

(C) 70 x (L) 70 x (P) 55 mm

PD-C 360i/8 KNX UP EP10427404 Detector de presença KNX com campo de detecção 
de 360° para montagem no tecto

(Ø) 108 x (A) 62 mm

PD-C 360i/24 KNX UP EP10427428 Detector de presença KNX com campo de detecção 
de 360° para montagem no tecto

(Ø) 108 x (A) 70 mm

PD-C 360i/32 KNX EP10427794 Detector de presença KNX com campo de detecção 
de 360° para montagem no tecto

(Ø) 108 x (A) 70 mm

FLAT

PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE KNX EP10451706 Detector de presença de design KNX, alcance 
de aprox. 8 m de diâmetro para montagem embutida

(Ø) 94 x (A) 30 mm

PD-FLAT 360i/8 ROUND BLACK KNX EP10451768 Detector de presença de design KNX, alcance 
de aprox. 8 m de diâmetro para montagem embutida

(Ø) 94 x (A) 30 mm

COMPACT MINI

PD-C 360i/8 mini KNX EP10426155 Detector de presença mini KNX com campo de detecção 
de 360° para montagem embutida no tecto

(Ø) 33 x (A) 60 mm

PD-C 360i/12 mini KNX EP10426162 Detector de presença mini KNX com campo de detecção 
de 360° para montagem embutida no tecto

(Ø) 58 x (A) 70 mm

BASIC

PD 360/8 KNX BASIC EB10430442 Detector de presença KNX com campo de detecção 
de 360° para montagem no tecto

(Ø) 101 x (A) 33 mm

OS PRODUTOS ESYLUX TOP KNX

REMOTE CONTROL
PDi/USER
Código EM10425547
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ALTERNATIVAS DE COMUTAÇÃO
DETECTOR DE PRESENÇA COM SAÍDA AVAC

Grupo de produtos/nome do produto Código Descrição do produto Dimensões

KNX

 

PD-C 360i/8 KNX UP EP10427404 Detector de presença KNX com campo de detecção 
de 360° para montagem no tecto

(Ø) 108 x (A) 62 mm

PD-C 180i KNX EP10426445 Detector de presença KNX com campo de detecção 
de 180° para montagem em parede

(C) 70 x (L) 70 x (P) 55 mm

PD-C 360i/12 mini KNX EP10426162 Detector de presença mini KNX com campo de 
detecção de 360° para montagem embutida no tecto

(Ø) 58 x (A) 70 mm

PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE KNX EP10451706 Detector de presença de design KNX, alcance 
de aprox. 8 m de diâmetro para montagem embutida

(Ø) 94 x (A) 30 mm

DALI

PD-C 360i/24 DUO DALI
(+ Actuator)

EP10427459 Detector de presença DALI com campo de detecção 
de 360° para montagem no tecto

(Ø) 108 x (A) 70 mm

PD-C 360i/8 mini DALI 
(+ Power supply)

EP10427510 Detector de presença mini DALI com campo de detecção 
de 360° para montagem embutida no tecto

(Ø) 33 x (A) 60 mm

PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE DALI
(+ Power supply)

EP10427541 Detector de presença de design DALI, alcance 
de aprox. 8 m de diâmetro para montagem embutida

(Ø) 94 x (A) 30 mm

PD-FLAT 360i/8 LARGE ROUND WHITE DALI SET EP10428661 Detector de presença de design DALI, alcance 
de aprox. 8 m de diâmetro para montagem embutida

(Ø) 104 x (A) 30 mm

ON/OFF

PD-C 360i/8plus EP10425042 Detector de presença com campo de detecção 
de 360° para montagem no tecto

(Ø) 108 x (A) 62 mm

PD-C 360i/24 plus EP10425288 Detector de presença com campo de detecção 
de 360° para montagem no tecto

(Ø) 108 x (A) 70 mm

PD-C 360i/24 DUOplus-FM EP10426803 Detector de presença com campo de detecção
de 360° para montagem no tecto 

(Ø) 108 x (A) 70 mm

Grupo de produtos/nome do produto Código Descrição do produto Dimensões

ACESSÓRIOS

POWER SUPPLY 200 mA DALI EC10430008 Fonte de alimentação de corrente de aparelhos DALI ou 
módulos de comando DALI sem fonte de energia própria

(C) 44 x (L) 45 x (P) 25 mm

ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI EP10427473 Actuador de comutação semi-automático ou totalmente 
automático para o canal 3

(C) 45 x (L) 45 x (P) 25 mm

Na versão de 230 V, DALI ou KNX: A comutação automática em função da 
presença do sistema de ventilação também pode contribuir de forma valiosa 
para melhorar a qualidade de vida e a eficiência energética. A ESYLUX oferece, 
por conseguinte, detectores de presença com uma saída de comutação AVAC 
simples ou um actuador DALI como acessório para todas as tecnologias de 
comando comuns.

SÉRIE COMPACT

SÉRIE FLAT

•  Design elegante com montagem saliente plana

•  Espaço amplo para a cablagem em cada caixa embutida através de caixa de 
junção pequena

•  Parametrização automática dos balastros electrónicos para luminárias (DALI Broadcast)

•  Parametrização com 47 objectos de comunicação (KNX)

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NUM FORMATO ELEGANTE

•  Inúmeras variantes para comando de luz e AVAC de vários canais

•  Um design para todas as aplicações dentro de um edifício

•  Caixa de duas peças para uma instalação fácil

•  Detectores de parede KNX com identificação da direcção de marcha

COMANDO EM DESIGN UNIFORME

SÉRIE COMPACT MINI

•  Construção particularmente compacta para uma operação discreta 

•  Versões DALI e KNX com função de luz de orientação

•  Variantes KNX com temporização individual para AVAC

SISTEMA DE SENSORES DE QUALIDADE EM FORMATO REDUZIDO
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ESYLUX Deutschland GmbH
An der Strusbek 40
22926 Ahrensburg I Deutschland
t: +49 4102 489 0
info@esylux.de
www.esylux.de

ESYLUX Asia Ltd.
No. 4 32/F Saxon Tower
7 Cheung Shun Street
Lai Chi Kok I Kowloon I Hong Kong
t: +852 3107 89 98
sales@esylux.com.hk
www.esylux.com.hk

ESYLUX Belgium nv
Vlamstraat 7 bus 2
9450 Denderhoutem-Haaltert I België
t: +32 53 850 570
info@esylux.be
www.esylux.be

ESYLUX Danmark ApS
Kokholm 3A
6000 Kolding I Danmark
t: +45 76 72 90 90
info@esylux.dk
www.esylux.dk

ESYLUX France SARL
5 rue de Castiglione
75001 Paris I France
t: +33 1 5345 10 55
info@esylux.fr
www.esylux.fr

ESYLUX Nederland B.V.
Leeghwaterstraat 35
3364 AE  Sliedrecht I Nederland
t: +31 184 647 000
info@esylux.nl
www.esylux.nl

ESYLUX Österreich GmbH
Hafenstraße 2A
4020 Linz I Österreich
t: +43 732 788 188 0
info@esylux.at
www.esylux.at

ESYLUX Portugal, Lda.
Lagoas Park Edifício 8, Piso 1
2740-244 Porto Salvo I Portugal
t: +351 214 236 170
comercial@esylux.pt
www.esylux.pt

ESYLUX Russia
ООО "ИЗИЛЮКС РУ"
ул. Лётная, д. 21, пом. VI 
141018, г. Мытищи,  
Московская область I Россия
t: +7 495 782 72 40
info@esylux.ru
www.esylux.ru

ESYLUX Suomi Oy
c/o Oy DJS-Automation AB
Vitikka 1 D
02630 Espoo | Suomi
t: +358 20 779 26 60
info@esylux.fi
www.esylux.fi

ESYLUX Sverige AB
Färögatan 33
164 51 Kista I Sverige
t: +46 470 853 00
info@esylux.se
www.esylux.se

ESYLUX Australia
c/o Mecive Group
29 Fowler Street
Box Hill South
Victoria 3128 | Australia
t: +61 1300 379 589
sales@esylux.com.au
www.esylux.com.au

ESYLUX GmbH (Export)
An der Strusbek 40
22926 Ahrensburg I Germany
t: +49 4102 888 80 0
sales@esylux.com
www.esylux.com

ESYLUX Norge AS
Strandveien 33
1366 Lysaker I Norge
t: +47 2255 52 00
info@esylux.no
www.esylux.no

EMPRESAS COMERCIAIS

China
WanLand Automation  
Equipment (Shanghai) Co., Ltd.
No. 158 Shuanglian Road,  
Qingpu District
Shanghai I China
t: +86 21-54161602
info@wanland.asia
www.wanland.com.cn

Ireland
Core Distribution
17b Goldenbridge Industrial Estate, 
Tyrconnell Road, Inchicore, D08 WD50 
Dublin 8
Republic of Ireland 
t: +353 (0)1 4537033
sales@coreelectrical.ie
www.coreelectrical.com

Kazakhstan
EST Group
Turgut Ozala str. 80
Almaty District
Almaty
Republic of Kazakhstan
info@est-group.pro
www.est-group.pro

Cyprus
SurgeTech Ltd.
117 Athalassas Avenue
2013, Nicosia I Cyprus
t: +357 22 276 300
info@surgetech.com.cy
www.surgetech.com.cy

Czech Republic
N.G. Elektro Trade, a.s.
Jáchymovská 1370
363 01 Ostrov
t: +420 351 124 923
filip@ngelektro.cz
www.ngelektro.cz

India
iTvis Innovations Pvt. Ltd.
3, Kalika Plaza, Bhabha Nagar, 
Mumbai Naka, Nashik, 
Maharashtra 422011
t: +91 253 250144
info@itvisinnovations.com
www.itvisinnovations.com

New Zealand
Simx Ltd
1 Haliday Place,
East Tamaki, Auckland 2013
t: +64 (9) 259 1660
lighting@simx.co.nz
www.simx.co.nz

Slovakia
N.G. ELEKTRO, s.r.o.
J. Bottu 432
956 18 BOŠANY
t: +421 385 427 045
melus@ngelektro.sk
www.ngelektro.sk

United Arab Emirates
Beta Trading Establishment
Ras Al Khor Industrial Area 2
Dubai
t: +971-4 7069777
tareq.abdelhadi@betag.com
www.betag.com

Lithuania
Uab “ENERGOZONA”
Smolensko g. 10
Vilnius 03201
t: +370 616 01229
info@energozona.lt
www.energozona.lt

ESYLUX Swiss AG
Heidelbergstrasse 9
8355 Aadorf I Schweiz
t: +41 44 808 61 00
info@esylux.ch
www.esylux.ch

ESYLUX EMPRESAS DE DISTRIBUIÇÃO
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Para	prazos	de	entrega	e	mais	informações	sobre	os	nossos	produtos,	consulte	por	favor	o	nosso	website.


