
  

 

P R ES SEI N F O RM A TI O N  
Ahrensburg, 14. februar 2019  
 

Stor rækkevidde til lange 
gange: ESYLUX 
tilstedeværelses- og 
bevægelsessensorerne PD-C 
og MD-C 360i/40 Corridor 
Med tilstedeværelses- og bevægelsessensorerne PD-C og MD-C 360i/40 
Corridor fra COMPACT-serien præsenterer producenten ESYLUX nye 
produktløsninger med henblik på en energieffektiv lysstyring i gange. Med 
deres store maksimalrækkevidde på 40 m kan de registrere korridorer helt 
alene, men kan efter behov også kombineres med hinanden via 
parallelkobling. Relæskånende tænd/sluk af LED-lamper med den 
integrerede wolfram-kontakt. 
 
I anvendelsesområder i kontorer, uddannelsesinstitutioner og 

sundhedsinstitutioner skal løsninger til behovsstyret bygningsautomatisering ofte 

være specielt tilpasset til dem. Særligt egnet til loftsmontering i gange er derfor 

tilstedeværelsessensorer, hvis registrering forløber mere elliptisk, men til gengæld 

rækker så langt som muligt – også for at reducere antallet af anvendte enheder. 

 

Stor rækkevidde – også ved bevægelser med frontalt forløb 
Med tilstedeværelses- og bevægelsessensorerne PD-C eller MD-C 360i/40 

Corridor leverer ESYLUX nu nye løsninger til dette formål med en samlet 

rækkevidde på 40 m i diameter. Inden for dette område detekterer den 

bevægelser i begge retninger, der forløber på tværs af den. Den registrerer 

bevægelser, der kommer forfra, inden for 20 m. Med disse store rækkevidder kan 



  

 

sensorerne registrere lange korridorer helt alene og tænde og slukke belysningen 

afhængigt af tilstedeværelse, bevægelse og dagslys. Hvis det ikke er 

tilstrækkeligt, kan der kombineres op til otte enheder med hinanden via 

parallelkobling. 

 

Optimal udnyttelse af LED'ernes levetid 
Wolfram-kontakten på sensorerne muliggør relæskånende tænd/sluk af LED-

lamper, hvis lange levetid udnyttes optimalt med den behovsstyrede 

automatisering. Alternativt kan der også tændes og slukkes manuelt med en 

afbryderindgang. Med Dip-kontakten kan det bestemmes, at der kun kan tændes, 

hvilket forhindrer en utilsigtet slukning af hele belysningen, hvis der f.eks. befinder 

sig personer på andre etager i trappeopgange. Ved hjælp af impulsdrift kan man 

desuden aktivere trappelysautomater og signalenheder eller en 

lagerprogrammerbar styring (PLC). 

 

Som med alle sensorer i COMPACT-serien sørger det todelte kabinet på PD-C og 

MD-C 360i/40 Corridor for nem installation, hvor powerboxens lave dybde giver 

rigeligt plads til ledningsføring. Med det gemte fabriksprogram kan enhederne 

tages i brug med det samme. En tilpasning af parametrene kan ved behov nemt 

foretages via potentiometeret på apparatet eller med ESY-Pen fra ESYLUX i 

kombination med en smartphone eller tablet. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Om ESYLUX – Performance for Simplicity 
ESYLUX udvikler, fremstiller og driver intelligente automatiserings- og 

belysningsløsninger, der skaber mere livskvalitet og energieffektivitet i 

kontorbygninger, uddannelsesinstitutioner og i sundhedsvæsenet. Det enkelte 

menneskes ønsker og behov står i centrum, og virksomheden lægger særlig vægt 

på en nem anvendelse af sine produktløsninger. Engrosforhandlere, 

installationsfirmaer, elektroingeniører, lysdesignere samt arkitekter stoler som 

kunder og partnere på vores 50 år lange markedserfaring og på den personlige, 

faglige rådgivning, som vores ESYLUX-eksperter giver. Med vores forskning, 

udvikling og produktion på den tyske adresse i Ahrensburg lever producenten 

desuden op til de højeste kvalitetskrav. Vi distribuerer globalt: ESYLUX 

samarbejder med erfarne handelsvirksomheder og har et stort antal 

datterselskaber i Europa, Asien og Oceanien. 

 

Flere oplysninger på www.esylux.com 
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