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1 Utilização do manual

O presente manual inclui indicações importantes para os utilizadores e integradores, 
ajudando a utilizar, configurar e tirar o máximo proveito de todas as funções do 
aparelho.

Guarde este manual juntamente com a documentação do edifício para o consultar 
posteriormente, permitindo-lhe assim encontrar a solução certa se tiver dúvidas sobre 
este produto no futuro.

Se tiver dúvidas que ficaram por responder, visite-nos em www.esylux.com ou entre 
em contacto com a nossa linha directa de apoio técnico através do número  
04102 489 489.

2 Instruções de segurança

•	 	ATENÇÃO: os trabalhos com corrente de 230 V só podem ser executados por pessoal 
técnico autorizado, cumprindo as normas / disposições nacionais sobre instalações.

•	 Antes da montagem do produto deve-se cortar a tensão da rede / tensão de barramento DALI. 
•	 Respeite	as	regras	de	segurança	válidas	sempre	que	trabalhar	em	sistemas	eléctricos.

3 Utilização correcta

O detector foi concebido para ser ligado a sistemas DALI, tendo sido desenvolvido 
para ligar / desligar a luz automaticamente se detectar movimento / presença, e 
para regular a intensidade da luz em função da luz ambiente, também de modo 
automático. 
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4 Descrição do aparelho

O detector de presença de tecto da ESYLUX é um detector passivo de infravermelhos 
que reage a fontes móveis de calor, como pessoas a passar. Destina-se a 
compartimentos pequenos e áreas de passagem com incidência de luz natural.
A parametrização é possível através do controlo remoto ESYLUX Mobil-PDi/MDi, 
Mobil-PDi/MDi-Universal, ou através dos elementos de ajuste manual.

ObseRvaçãO: O produto destina-se apenas à utilização adequada (descrita nas 
instruções de utilização). Não é permitido modificar, alterar ou pintar, sob risco de 
perda dos direitos de garantia. A existência de danos deve ser verificada logo após o 
desembalamento do aparelho. Em caso de existência de danos, o aparelho não deve 
ser colocado em funcionamento. Caso haja indicação de que o aparelho não possa ser 
operado sem perigo, este deve ser imediatamente desactivado e protegido contra uma 
operação inadvertida.

5 Material entregue

Verifique o material entregue logo depois de desembalar o aparelho.

1. Detectores de presença
2. Microterminais WAGO 2 x
3. Anel de aperto
4. Mola de aperto
5. Parafuso de fixação
6. Ferramenta
7. Anilha de fixação para a máscara lenticular  

(só para o modelo PD-C360i/8 mini DALI)
8.  Máscara lenticular para ocultar campos de detecção  

(só para o modelo PD-C360i/8 mini DALI)
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6 Dados técnicos

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

Tensão de serviço DALI 16 V ⎓
Contacto máx. 0,8 mm 2 / terminal de encaixe
Grau de protecção IP 55
Amplitude de temperatura operacional 0 °C... +50 °C
Dimensões aprox. A 39 mm / C 60 mm, Ø 33 mm
Diâmetro do furo de montagem 25 mm
Comunicação Broadcast / não endereçável

7 Elementos de controlo

O detector de presença não tem elementos de ajuste. Os parâmetros ajustáveis podem 
ser configurados com o controlo remoto.

8 Manutenção

O detector de presença não tem peças que exijam manutenção. 
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9 Limpeza

Para limpar, utilize um pano que não solte fiapos, ligeiramente humedecido com 
sabão convencional. Tenha cuidado se utilizar detergentes agressivos, pois podem 
danificar a superfície e, consequentemente, inutilizar a função de detecção de 
movimento e de luz.

10 Declaração de conformidade CE

A marcação CE corresponde às seguintes directivas:
•	 CEM	 2004/108/CE
•	 RoHS	 2011/65/UE

11 Colocação em funcionamento

Variantes de montagem
Montagem embutida no tecto. Para montar o detector de presença é montado num 
tecto falso, deve ser inserido no orifício e fixado com a mola de aperto ou com o anel 
de aperto.

Ligar o aparelho
Desligue o barramento DALI antes de ligar o aparelho ao mesmo. O contacto eléctrico 
é feito através dos microterminais WAGO, que permitem ligar até cinco cabos com 
fios rígidos entre 0,6 mm 2 e 0,8 mm 2. Recomenda-se respeitar a polaridade. Evite 
redes circulares no DALI, visto provocarem problemas. Outras formas de rede são 
permitidas.
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Plano de ligação
O comprimento máximo do cabo de barramento DALI é de 
300 m se forem utilizados condutores de 1,5 mm 2.
Recomenda-se que não coloque o bus DALI juntamente 
com o cabo de alimentação.

Nota: Barramento DALI não é um produto SELV

Programa	de	fábrica
Depois de estabelecer a tensão de rede, o aparelho começa a inicialização. Após 
aprox. 30 segundos, o aparelho está totalmente inicializado e operacional. Quando 
ligado pela primeira vez, o aparelho tem as predefinições de fábrica. Sempre que for 
ligado a partir daí, o aparelho assume os últimos parâmetros configurados. 

Valor de luminosidade 500 Lux
Temporização 5 min.
Modo Totalmente automático
Luz de orientação Ligado (10 %)
Modo de operação Master

O detector de presença é um aparelho de comando com alimentação de interfaces 
integrada. Não é necessário endereçar os participantes / balastros electrónicos. Todos 
os balastros electrónicos são accionados simultaneamente através do endereço de 
broadcast. É possível ligar até 25 balastros electrónicos DALI/DSi. 
O detector pode ser montado no tecto em qualquer direcção.
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12 Operação

Se a luz de ambiente se encontrar acima de um valor de luminosidade predefinido, a 
iluminação ligada encontra-se desligada.

Ligação	–	automática
Quando o detector for activado por movimento e a luz ambiente apresentar um valor 
inferior ao valor de luminosidade predefinido.
O LED vermelho está activo para a detecção de movimento = 2 flashes curtos por cada 
movimento detectado. Em caso de alteração do valor de luminosidade diurna, a luz 
artificial é reajustada automaticamente em conformidade.

Desconexão	–	automática
Se deixarem de ser detectados movimentos, é iniciada a temporização predefinida e, 
expirado esse tempo, a iluminação desliga-se. Se a luz ambiente se encontrar acima 
do valor de luminosidade predefinido, a ilumina-se desliga-se após 5 minutos.

ObseRvaçãO: se, contudo, a incidência de luz natural aumentar e a luz ambiente 
exceder o valor de luminosidade ajustado, o detector desliga automaticamente a 
iluminação após 5 min., apesar de existir movimento / presença. A iluminação pode 
depois ser ligada / desligada manualmente através do controlo remoto ou do botão 
DALI. Consulte também o manual do controlo remoto.
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Temporização
Por temporização entende-se o tempo durante o qual a iluminação fica ligada após a 
última detecção de movimento. O tempo pode ser ajustado entre 1 e 30 minutos com 
o controlo remoto.

Função Ajuste específico do cliente

Abrir o modo de programação
O detector encontra-se no modo de programação. 
Mensagem de retorno: O LED vermelho está permanentemente aceso e a 
iluminação está sempre ligada.

    

Temporização
A temporização começa depois de detectado o último movimento no campo de 
detecção.
Mensagem de retorno: Os LED vermelho e azul piscam 3 vezes.

Concluir o modo de programação
Os parâmetros ajustados são guardados no detector. 
Mensagem de retorno: O LED vermelho desliga-se.

Valor de luminosidade
O valor de luminosidade é o valor de luz ambiente abaixo do qual o detector é 
activado. Ou seja, se detectar movimento, a iluminação liga-se, e não reage a 
movimentos detectados acima desse valor.
Para tal, é necessário abrir primeiro modo de programação para configurar e fechá-lo 
depois de concluída a configuração (consultar também “Temporização”).
O botão de olho permite consultar e memorizar o valor de luminosidade actual no 
modo de programação.

Temporização de comutação
Para evitar uma mudança de claridade repentina no caso de presença, ligando e 
desligando de forma indesejável a iluminação, o detector só é activado de forma 
temporizada. 
Por exemplo: uma nuvem poderia ocasionar uma comutação desnecessária.

Temporização de “escuro para claro”: 5 min. = o LED vermelho pisca lentamente 
durante este tempo.
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Luz de orientação
Em alternativa à desconexão completa, o detector pode regular a iluminação ligada 
para um determinado valor de regulação da intensidade da luz após decorrida a 
temporização. Como valor de regulação da intensidade da luz é possível seleccionar 
entre 10 %, 20 %, 30 % e 40 %. Se o valor da luz ambiente exceder o limiar, a luz 
de orientação desliga-se automaticamente. Se o limiar não for excedido, a luz de 
orientação liga-se automaticamente de novo.
A luz de orientação pode estar permanentemente ligada, permanentemente desligada 
ou ter uma temporização própria. A temporização pode ser configurada entre 1 e 30 
minutos com o controlo remoto. 

Função Ajuste específico do cliente

Abrir o modo de programação
O detector encontra-se no modo de programação. 
Mensagem de retorno: O LED azul acende-se de forma permanente e a 
iluminação fica ligada.

10%
20%

Se este botão for premido, permite definir o valor da luz de orientação.

10/20%
Se este botão for premido, a luz de orientação fica sempre ligada.

10/20%

    

10/20%
Se este botão for premido, permite definir a temporização separada para a luz 
de orientação.

10/20%
Se este botão for premido, a luz de orientação fica sempre desligada.

Concluir o modo de programação
Os parâmetros ajustados são guardados no detector. 
Mensagem de retorno: O LED azul desliga-se.
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Aviso de desconexão
Após decorrida a temporização, segue-se um aviso de desconexão que dura 60 
segundos. A intensidade da luz é reduzida para o valor da luz de orientação. Se se 
detectar movimento durante este tempo ou se se premir um botão, o detector volta 
para o estado anterior. O detector só volta para o estado original depois de não se 
detectar nenhum movimento durante 60 segundos.

Modo	totalmente	automático
Em função do valor de luminosidade ajustado, o canal de luz liga-se automaticamente 
em caso de detecção de movimento. Este fica ligado enquanto se detectar movimento 
e o valor da luz ambiente não exceder o valor de luminosidade ajustado. Quando 
deixarem de ser detectados movimentos, são iniciadas as temporizações dos 
respectivos canais. Opcionalmente, pode-se utilizar um botão DALI para ligar / desligar 
o canal e para regular a intensidade da luz do mesmo.

Função Ajuste específico do cliente

Abrir o modo de programação
O detector encontra-se no modo de programação. 
Mensagem de retorno: O LED azul acende-se de forma permanente e a 
iluminação fica ligada.

Modo total / parcialmente automático
O comando da iluminação é possível no modo total e parcialmente automático.

Totalmente automático: Consoante o valor Lux definido e o movimento 
detectado, a iluminação acende-se. Quando deixar de ser detectado 
movimento, é iniciada a temporização pré-ajustada. Opcionalmente, o estado 
activo pode ser cancelado através do botão externo “S”.
Mensagem de retorno: O LED azul pisca 3 vezes.

Concluir o modo de programação
Os parâmetros ajustados são guardados no detector. 
Mensagem de retorno: O LED azul desliga-se.

  
+

  

Regulação da intensidade da luz
Se o botão de regulação da intensidade da luz for premido, o detector começa 
a regular a intensidade da iluminação. Quando o valor pretendido for atingido, 
pode ser definido com o botão de olho.
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Modo	semi-automático
O detector tem de ser sempre activado com o botão para poder ser ligado. A 
iluminação só é ligada quando o utilizador premir o botão. A desconexão da 
iluminação é idêntica ao modo totalmente automático.

Função Ajuste específico do cliente

Abrir o modo de programação
O detector encontra-se no modo de programação. 
Mensagem de retorno: O LED azul acende-se de forma permanente e a 
iluminação fica ligada.

Modo total / parcialmente automático
O comando da iluminação é possível no modo total e parcialmente automático.

Modo parcialmente automático O comando (activação) da iluminação é 
realizado através do botão externo “S”. A iluminação mantém-se ligada 
enquanto for detectado movimento e o valor teórico de luminosidade ficar 
acima do valor Lux predefinido.
Mensagem de retorno: O LED azul desliga-se durante aproximadamente  
2 segundos.

Concluir o modo de programação
Os parâmetros ajustados são guardados no detector. 
Mensagem de retorno: O LED azul desliga-se.

Função de ligação de 100 h
A função de ligação de 100 h pode ser seleccionada para deixar lâmpadas 
fluorescentes ligadas com a carga total. Se as lâmpadas fluorescentes forem utilizadas 
com um nível reduzido da intensidade da luz nas primeiras 100 horas, a luz emitida e 
a vida útil reduzem-se drasticamente.
Consulte também o manual de instruções do controlo remoto Mobil-PDi/MDi-Universal 
(acessório).
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Função de corredor
Na função de corredor, o botão só pode ser utilizado para ligar e não para desligar. 
Isto permite evitar que, em escadas interiores ou num corredor angular, alguém possa 
desligar manualmente a luz enquanto outras pessoas se encontram nas escadas 
interiores ou no corredor.
Consulte também o manual de instruções do controlo remoto Mobil-PDi/MDi-Universal 
(acessório).

Feedback do LED
Em caso de movimento, o LED vermelho pisca brevemente para assinalar a detecção. 
Isto pode ser desactivado premindo “Cadeado aberto”, “LED”, “Cadeado fechado” no 
controlo remoto.

Função Ajuste específico do cliente

Abrir o modo de programação
O detector encontra-se no modo de programação. 
Mensagem de retorno: O LED azul acende-se de forma permanente e a 
iluminação fica ligada.

LED do detector LIG. / DESL.
O LED do detector pode ser ligado ou desligado.
Mensagem de retorno:
LED DESL.: O LED azul desliga-se durante aproximadamente 2 segundos. 
LED LIG.: O LED azul pisca 3 vezes.

Concluir o modo de programação
Os parâmetros ajustados são guardados no detector. 
Mensagem de retorno: O LED azul desliga-se.

Sensibilidade
O detector vem ajustado de origem com o maior nível de sensibilidade da detecção de 
movimentos. Se a circulação de ar, por exemplo, puder provocar activações indevidas, 
a sensibilidade pode ser reduzida com o controlo remoto.
Consulte também o manual de instruções do controlo remoto Mobil-PDi/MDi-Universal 
(acessório).
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Parâmetros dos balastros electrónicos DALI
Inúmeros parâmetros dos balastros electrónicos DALI são parametrizados 
automaticamente pelo detector, ou seja, são optimizados. Esta função pode ser 
desactivada. Muitos parâmetros também podem ser adaptados manualmente. 
Consulte também o manual de instruções do controlo remoto Mobil-PDi/MDi-Universal 
(acessório).

Botão de entrada
O detector de presença pode ser associado a um botão DALI através do barramento 
DALI. Este botão permite...
ligar / desligar o canal de luz
aumentar / reduzir a intensidade da luz do canal de luz
exercendo uma pressão breve ou longa no botão.
O botão DALI tem de ser configurado para o endereço 15 para comunicar com o 
detector. Não é possível ajustar o endereço no detector.
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Função master / slave
O campo de detecção do detector pode ser alargado com outros detectores de 
presença DALI da gama Mini. Neste caso, é importante que apenas um detector 
funcione como master e os outros como slave. Recomenda-se colocar o detector 
master no local mais escuro.

O detector master lê no endereço 15, e os detectores slave escrevem no endereço 
15. Os endereços são fixos e não podem ser alterados. Em caso de detecção de 
movimentos, o detector slave envia um sinal de activação ao detector master a cada 
30 segundos. A medição da luz e os ajustes de temporização são definidos através 
do detector master. Se o detector slave detectar movimentos, a iluminação liga-se 
automaticamente (se o valor nominal da luz não for atingido no detector master) ou, 
se a iluminação já estiver ligada, a temporização é prolongada.

Para mudar o detector master para slave, prima o botão “Cadeado aberto” e prima 
o botão C2 até o LED verde piscar 3 vezes. Assim que premir o botão “Cadeado 
fechado”, o detector fica no modo slave.

Para mudar o detector slave para master, prima o botão “Cadeado aberto” e prima 
o botão C1 até o LED vermelho piscar 3 vezes. Assim que premir o botão “Cadeado 
fechado”, o detector fica no modo master.

Todos os ajustes relativos a temporizações e valores de luminosidade têm de ser 
realizados no detector master.

Função Ajuste específico do cliente

Abrir o modo de programação
O detector encontra-se no modo de programação. 
Mensagem de retorno: O LED azul acende-se de forma permanente e a 
iluminação fica ligada.

Premir o botão C2

Concluir o modo de programação
Os parâmetros ajustados são guardados no detector. 
Mensagem de retorno: O LED azul desliga-se.
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Modo de interruptor crepuscular:
Neste modo, o detector assume a função de um interruptor crepuscular. Para activar 
a função, prima o botão “Cadeado aberto”. Prima a tecla C1 até o LED azul piscar 
3 vezes. Assim que premir o botão “Cadeado fechado”, o detector fica no modo de 
interruptor crepuscular.

O valor de ligação padrão está predefinido para 50 Lux. No entanto, também é 
possível selecionar os valores de luminosidade predefinidos do controlo remoto, ou ler 
e memorizar o valor de luminosidade actual com o botão de olho do controlo remoto.
O valor de desconexão é sempre o valor nominal duplo. Se o valor equivaler a 50 
Lux, significa que o detector se liga com um valor abaixo de 50 Lux, só se voltando a 
desligar com um valor acima de 100 Lux. De modo a evitar uma reacção do detector 
sempre que se verificar uma alteração da luminosidade perto dos valores limite, o 
atraso entre escuro e claro está definido para 5 minutos de modo fixo.
No modo de interruptor crepuscular, o detector não reage a botões DALI 
eventualmente ligados.
Neste modo, a iluminação está sempre regulada para 100 % enquanto estiver ligada.

Função Ajuste específico do cliente

Abrir o modo de programação
O detector encontra-se no modo de programação. 
Mensagem de retorno: O LED azul acende-se de forma permanente e a 
iluminação fica ligada.

Premir o botão C1

Concluir o modo de programação
Os parâmetros ajustados são guardados no detector. 
Mensagem de retorno: O LED azul desliga-se.



INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

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

PT

18/20

Consultar o modo activo:
Os botões “Cadeado fechado” / C1 / C2 permitem consultar o modo actualmente activo. 
Em função da cor do LED que pisca, está activo o seguinte modo:

LED vermelho = modo master
LED verde = modo slave
LED azul = interruptor crepuscular

Reset
A função reset permite repor todos os ajustes para as definições de fábrica.

Função Ajuste específico do cliente

Abrir o modo de programação
O detector encontra-se no modo de programação. 
Mensagem de retorno: O LED azul acende-se de forma permanente e a 
iluminação fica ligada.

Reset
Os ajustes do controlo remoto são repostos, e o detector utiliza os valores do 
potenciómetro manual. 
Mensagem de retorno: Os LED vermelho e azul piscam 3 vezes.

Concluir o modo de programação
Os parâmetros ajustados são guardados no detector. 
Mensagem de retorno: O LED azul desliga-se.
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13 Acessórios

Acessórios Artigo n.° Designação do produto

Controlo remoto EP10433993 Mobil-PDi/MDi-universal

Controlo remoto EP10425899 Mobil-PDi/Dali

Controlo remoto EM10425547 Mobil-PDi/User

Contacto de comutação EP10427473 SW DALI Full Automation

Contacto de comutação EP10427480 SW DALI Semi Automation

Fonte de alimentação EC10430008 CU PS DALI
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14 Eliminação

ObseRvaçãO: este aparelho não pode ser eliminado juntamente com  
resíduos urbanos indiferenciados. Os utilizadores finais de equipamentos  
antigos são obrigados por lei a efectuar a respectiva eliminação correcta. 

Poderá obter informações junto dos serviços municipalizados ou câmara  
municipal da sua área de residência.

15 Garantia de fabricante da ESYLUX

Os produtos da ESYLUX são cuidadosamente fabricados e verificados de acordo 
com	as	prescrições	em	vigor.	O	garante,	a	ESYLUX	Deutschland	GmbH,	Postfach	
1840, D-22908 Ahrensburg (para a Alemanha) ou o respectivo distribuidor 
ESYLUX no seu país (pode ver uma sinopse completa em www.esylux.com) assume 
garantia relativamente a defeitos de fabrico ou de material dos aparelhos ESYLUX 
por um período de três anos a contar da data de fabrico. Esta garantia existe 
independentemente dos seus direitos legais perante o vendedor do aparelho. A 
garantia não abrange o desgaste natural, alterações / falhas devido às condições 
ambientais ou danos de transporte, bem como danos causados pela não observância 
das instruções de utilização ou de manutenção e / ou instalação desadequada. 
Baterias, lâmpadas e acumuladores incluídos no fornecimento não são abrangidos 
pela garantia. A garantia só pode ser concedida, se, após constatação do defeito, o 
aparelho não modificado for enviado de imediato ao garante, devidamente franqueado 
e embalado, juntamente com a factura / talão de compra bem como uma breve 
descrição do defeito. Se a reclamação for justificada, o garante procederá com a 
reparação ou substituição do aparelho dentro de um prazo adequado. A garantia não 
abrange outras reclamações, não sendo o garante particularmente responsável por 
danos resultantes de defeito do aparelho. Se a reclamação não for abrangida pela 
garantia (p. ex. expiração do prazo de garantia ou defeitos não cobertos pela garantia), 
o garante poderá tentar uma reparação do aparelho da forma mais económica, 
debitando neste caso os custos.


