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Os sensores EMD da ETAP combinam vários sensores numa única caixa compacta.
A versão analógica inclui um detetor de movimento e um sensor de luz, e reduz a iluminação em 25% 
quando ninguém está presente. A regulação em função da luz natural pode ser ativada ou desativada.
Ao adicionar um relé de comutação ao sensor analógico, o EMD consegue atenuar ainda mais a ilumi-
nação e, subsequentemente, desativá-la para maximizar a poupança de energia.
A versão DALI do EMD possui também um recetor de infravermelhos, para além do detetor de movi-
mento e do sensor de luz, que permite o controlo remoto da iluminação.

POUPANÇA DE ENERGIA
O EMD reduz o consumo de energia da luminária. Graças ao controlo automático em função da luz 
natural e de presença, é evitado o consumo de energia desnecessário.
O consumo de energia parasita, que é o consumo do próprio sensor, é reduzido: o sensor analógico 
pode ser alimentado diretamente pela interface 1-10V do balastro da luminária com a caixa de comu-
tação. A versão analógica tem um consumo próprio de apenas 0,35 W. O DALI EMD utiliza 0,8 W.

FLEXÍVEL E CONFORTÁVEL
Graças ao EMD nas suas luminárias, estará preparado para as futuras mudanças. Nas versões 
analógicas, o sensor pode ser configurado de forma a reagir à aplicação necessária num determinado 
momento. Por exemplo, pode ativar apenas o próprio detetor de movimento, ou o detetor de 
movimento e o sensor de luz. A sensibilidade do sensor de luz e a desativação retardada do sensor  
de movimento também podem ser ajustadas infinitamente de acordo com as suas necessidades.
O ajuste é ainda mais fácil no DALI EMD: através de um comando à distância específico, pode 
selecionar vários modos de funcionamento predefinidos. Por exemplo, através de um botão pode 
mudar do modo de "escritório individual" para o modo "escritório em open space". Neste caso pode 
obviamente configurar o controlo de luz natural de acordo com as suas necessidades. Além disso,  
a versão DALI EMD permite-lhe controlar vários grupos de luminárias através de um único sensor,  
e regular a iluminação do lado da janela e do interior de uma sala de maneira diferente, consoante a 
luz natural.

EMD
MULTIDETECÇÃO

Deteção de  
movimento

Regulação em função  
da luz natural

Controlo  
de botões

Recetor de  
infravermelhos Comutação Regulação da 

iluminação Cenários

EMD analógico X X 25%

EMD analógico + Switchbox X X X 230V 1%

EMD DALI + Controlador X X X X DALI 1% 4
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FÁCIL INSTALAÇÃO
Tal como acontece com o ELS, o EMD é pré-configurado pela ETAP, de modo a que a regulação da luz 
funcione corretamente logo após a instalação das luminárias. Não é necessária cablagem adicional.

ENCOMENDA
Peça ao seu consultor ETAP para desenvolver a melhor solução para as suas necessidades específicas.
O sensor pode ser montado na caixa da luminária a pedido.

Acessórios

COMANDO À DISTÂNCIA PARA O UTILIZADOR

Transmissor de IV, montagem na parede, 2 comandos C1TU00

Comando manual à distância por IV, 2 comandos, incluindo suporte de parede C1TU02

Comando manual à distância por IV, 5 comandos, incluindo suporte de parede C1TU03

COMANDO À DISTÂNCIA PARA INSTALADORES

Comando à distância básico para instaladores C1TC02

Comando à distância avançado para instaladores C1TC01

SENSORES DE EXPANSÃO

Sensor de expansão para montagem dentro da luminária consultar a ETAP

Sensor de expansão para deteção de movimento, montagem saliente C1RM0/00

UM1 com sensor EMD - webref. SC022E4

A iluminação é controlada em função da incidência de luz natural e do movimento.

As luminárias são dispostas em grupos. Enquanto uma luminária detectar movimentação dentro do grupo, todo o grupo 
permanece activo.

Grupo 1 Grupo 2

área de deteção de sensor EMD 
analógico

área de deteção de sensor EMD  
com DALI

 área de deteção de movimentos menores  

 área de deteção de movimentos maiores
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EMD PARA CORREDORES E ESPAÇOS ABERTOS
Os espaços abertos e os corredores exigem sensores de movimento especiais. Nos corredores, o mo-
vimento deve ser detetado em todo o comprimento, pelo que são necessários sensores com áreas de 
deteção alongadas. Os espaços abertos e grandes necessitam de sensores que também detetem o mais 
pequeno movimento a grandes distâncias. A ETAP dispõe também de uma vasta gama de sensores 
EMD para esta aplicação.

webref. SC038A4

Altura < 4 m

Altura < 4 m

4 m < Altura < 8 m

Altura > 4 m

Altura > 8 m

ESPAÇOS ABERTOS

CORREDORES

 até ao sensor 

 ao longo do sensor


