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ETAP:s EMD-sensorer kombinerar flera sensorer i ett enda kompakt hölje.
Den analoga modellen har en rörelsedetektor och ljussensor och dämpar belysningen med 25 %  
när ingen är där. Dagsljusberoende dämpning kan slås på och av. Genom att ha en kopplingsdosa i  
den analoga sensorn kan EMD dämpa belysningen ännu mer och därefter även stänga av den för  
att maximera energieffektiviteten.
DALI-modellen av EMD har även en IR-mottagare utöver rörelsedetektorn och ljussensorn så att du 
kan fjärrstyra belysningen.

ENERGISNÅL
EMD minimerar armaturens energiförbrukning. Tack vare den automatiska dagsljus- och 
närvaroberoende regleringen undviker man onödig energiförbrukning. Parasitisk energiförbrukning, 
som är förbrukningen hos själva sensorn, minimeras: den analoga sensorn kan få ström direkt  
från 1-10 V gränssnittet. Den analoga modellen med switchbox förbrukar endast 0,35W.  
EMD DALI använder 0,8 W.

FLEXIBEL OCH BEHAGLIG
Med EMD i armaturerna är du förberedd för ändringar i framtiden. I analoga modeller kan sensorn  
konfigureras till att reagera på den typ av användning du behöver vid just det tillfället. Du kan  
exempelvis slå på rörelsedetektorn bara eller både rörelsedetektorn och ljussensorn. Känsligheten  
hos ljussensorn och rörelsesensorns fördröjda avstängning kan även justeras i oändlighet så att  
det passar dina behov.
I EMD DALI är det ännu enklare: med hjälp av en särskild fjärrkontroll kan du välja flera förinställda 
driftlägen. Du kan t.ex. genom att trycka på en knapp byta från läget "enskilt kontor" till "kontor med 
öppen planlösning".  Här kan du också konfigurera dagsljusregleringen så att det passar dina behov. 
EMD DALI-modellen medger dessutom möjligheten att styra flera grupper armaturer med en enda 
sensor och dämpa ljuset på fönstersidan och insidan i ett rum på olika sätt beroende på dagsljuset.

EMD
MULTIDETEKTERING

Rörelsedetektering Dagsljusberoende styrning Styrning med tryckknappar IR-fjärrkontroll Tända/släcka Dimning Scenarier

EMD analog X X 25%

EMD analog + Switchbox X X X 230V 1%

EMD DALI + Controller X X X X DALI 1% 4
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ENKEL INSTALLATION
Precis som ELS förkonfigureras EMD av ETAP, så att ljusregleringen omedelbart fungerar rätt när 
armaturerna installerats. Extra kablar behövs inte.

BESTÄLLNING
Be din ETAP-rådgivare räkna ut den bästa lösningen för dina specifika behov.
Sensorn kan byggas in i armaturhuset på begäran.

Tillbehör

FJÄRRKONTROLL FÖR ANVÄNDARE

IR-transmitter, väggmontage, två fjärrkontroller C1TU00

Manuell IR-fjärrkontroll, två fjärrkontroller, inkl. väggfäste C1TU02

Manuell IR-fjärrkontroll, fem fjärrkontroller, inkl. väggfäste C1TU03

FJÄRRKONTROLL FÖR INSTALLATÖRER

Fjärrkontroll av basmodell för installatörer C1TC02

Avancerad fjärrkontroll för installatörer C1TC01

EXPANSIONSSENSORER

Expansionssensor för montering i armaturen kontaktera  ETAP

Expansionssensor för rörelsedetektering, ytmonterad C1RM0/00

D1 med EMD-sensor - webref. SC022E4

Ljuset regleras som en funktion av mängden inkommande dagsljus och rörelse.

Armaturerna är grupperade. Så länge en armatur detekterar rörelse i gruppen förblir hela armaturgruppen aktiv.

Grupp 1 Grupp 2

Detekteringsområde analog EMD

Detekteringområde EMD DALI

 Detekteringsområde, mindre rörelser  

 Detekteringsområde, större rörelser
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EMD FÖR KORRIDORER OCH ÖPPNA YTOR
Öppna ytor och korridorer kräver speciella rörelsesensorer. I korridorer måste rörelse detekteras längs
hela längden så det krävs sensorer med förlängda detekteringszoner. Stora öppna ytor kräver sensorer 
som också kan detektera minsta rörelse på stort avstånd. ETAP har även ett fullt sortiment med  
EMD-sensorer för dessa användningsområden.

webref. SC038A4
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