
  

 

 

 

 
PR ES SEI N F OR M AT I ON   
Ahrensburg, 19. oktober 2021 

  

Godt beskyttet effektivitet til 
et lille budget: BASIC 
tilstedeværelses- og 
bevægelsessensorer med 
IP54 
De nye tilstedeværelses- og bevægelsessensorer fra ESYLUX-serien BASIC 
med kapslingsklasse IP54 muliggør nu også en intelligent lysstyring på 
steder med mere ugunstige miljøpåvirkninger. De fås med 
detekteringsområder på 8 eller 24 m i diameter og er udstyret med en 
relæskånende nulgennemgangskobling mod høj indkoblingsstrøm fra LED-
driftsenheder. En afbryderindgang giver om nødvendigt mulighed for 
halvautomatisk drift og manuel overstyring. 
 
For at gøre energieffektiv lysstyring nemmere især i forbindelse med 

omkostningsfølsomme projekter har ESYLUX udviklet tilstedeværelses- og 

bevægelsessensorer i BASIC-serien. De er egnet som introduktionsløsning til 

behovsorienteret bygningsautomatisering alle steder, hvor der er brug for en 

bevægelses- og dagslysafhængig styring af belysningen. 
 
Kapslingsklasse til sanitære områder eller intensiv rengøring  
ESYLUX har nu udvidet serien med flere varianter med forhøjet kapslingsklasse 

IP54, så sensorerne også kan detektere i områder med mere ugunstige 

miljøpåvirkninger. Det gør f.eks. anvendelsen lettere i sanitetsområder, i kontorer, 

undervisningsfaciliteter og sundhedsfaciliteter. Sensorerne er også godt beskyttet 

mod indtrængende stoffer på steder, hvor enheder rengøres med vand. 



  

 

 

 

 

Nulgennemgangskobling til LED-armaturer  
De nye BASIC-varianter har en samlet detekteringsrækkevidde på 8 eller 24 m i 

diameter og kan kombineres med hinanden ved hjælp af en parallelkobling. 

Derudover har de en impulsdrift til trappeautomater, og en afbryderindgang, der 

desuden muliggør halvautomatisk drift og manuel overstyring. Da flere og flere 

bygherrer går over til LED-belysning, fungerer BASIC-sensorerne også med en 

nulgennemgangskobling, som beskytter relæet mod høj indkoblingsstrøm. 

 
Alle de nye varianter er designet til loftsmontering, men er, med tilbehør, også 

egnet til indbygning og er driftsklare med fabriksindstillingerne. Tilpasning af 

parametrene foregår, ved de fjernstyrede varianter, med REMOTE CONTROL 

MDi/PDi eller ESY Pen og ESY-app. ESY-app giver derudover mulighed for mobil 

styring og dokumentation af konfigurationen. De ikke-fjernstyrede versioner kan 

konfigureres via betjeningselementer på huset. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

 

 

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 har som 

kunder og partnere tillid til vores mere end 50 år lange markedserfaring og til 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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Billeder og billedtekster 
(Kilde: ESYLUX GmbH) 

 

 
BASIC IP54 
Energieffektivitet til et lille budget og nu også med kapslingsklasse IP54:  

Tilstedeværelses- og bevægelsessensorer i BASIC-serien. 
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