
  

 

 

 

PR ES SEM ED D E L EL SE  
Ahrensburg, Tyskland, 12. januar 2023  
  

Energibesparende 
sensorteknologi er nu endnu 
nemmere at bruge: ESYLUX-
tilstedeværelsessensorer til 
loftsmontering  
Producenten ESYLUX har føjet et bredt udvalg af nye varianter, der er 
særligt designet til loftsmontering, til sin portefølje af tilstedeværelses- og 
bevægelsessensorer. Der er tale om velkendte og gennemprøvede enheder 
fra serierne BASIC, COMPACT og FLAT. De nye varianter omfatter nu også 
monteringsbeslag med fjederclips. Dette forenkler monteringen, og da alt er 
omfattet af et enkelt varenummer, forenkler det også bestillingsprocessen. 
De styringsteknologier, der anvendes af sensorerne, spænder fra ON/OFF 
og KNX til DALI-2-branchestandarden. 
 
Det er vigtigere end nogensinde før at spare energi, og derfor bør kontorer, 

uddannelsesinstitutioner og sundhedsinstitutioner i god tid opgradere til moderne 

LED-belysning og til et sensorbaseret, behovsafhængigt 

belysningsstyringssystem. For at gøre denne proces nemmere har producenten 

ESYLUX udvidet sin portefølje af tilstedeværelses- og bevægelsessensorer til at 

omfatte en lang række nye varianter. 

 

21 sensorvarianter til ON/OFF, KNX, DALI og DALI-2 
Der er i alt 21 sensorer, som alle er velkendte og gennemprøvede enheder. De 

tidligere varianter var kun beregnet til planmontering og kunne kun installeres via 

andre metoder og køb af relevant tilbehør. ESYLUX har udviklet nye varianter af 

disse sensorer med henblik på både at forenkle bestillingsprocessen ved kun at 



  

 

 

 

bruge ét varenummer og at forenkle selve monteringen. Disse nye varianter har et 

monteringsbeslag med fjederclips som standard og er derfor klargjort til 

loftsmontering. Der medfølger også en støvbeskyttet bagdåse. 

 
De nye sensorer fås i den prisvenlige BASIC-serie, den alsidige COMPACT-serie 

samt designserien FLAT og tilbyder versioner til forskellige styringsteknologier. 

Disse spænder fra simpel TÆND/SLUK-funktion til tilstedeværelses- og 

dagslysafhængig regulering med KNX, DALI eller DALI-2. DUO DALI-

tilstedeværelsessensorer fra COMPACT-serien, med zoneregulering af to 

lyskanaler og mulighed for orienteringslys, fås nu også i en loftmonteret version. 

 

 

 

 

 

 
  



  

 

 

 

Om ESYLUX – performance for simplicity 
ESYLUX udvikler, producerer og distribuerer intelligente automatiserings- og 

belysningsløsninger, der giver forbedret livskvalitet og energieffektivitet i 

kontorbygninger, uddannelsesinstitutioner og sundhedsbygninger. Folks krav og 

behov er centrale for virksomhedens aktiviteter. ESYLUX sætter særligt pris på 

den nemme anvendelse af sine produktløsninger. ESYLUX' kunder og partnere 

omfatter grossister, el-installatører, el- og belysningsrådgivere samt arkitekter, der 

har tillid til vores mere end 50 års markedserfaring og den personlige, 

specialiserede rådgivning fra ESYLUX-eksperterne. Desuden opfylder ESYLUX 

de højeste kvalitetsstandarder inden for forskning, udvikling og produktion på sin 

tyske facilitet i Ahrensburg. Vores salgsorganisation er global: ESYLUX opererer i 

samarbejde med erfarne handelspartnere og er repræsenteret af talrige 

distributionsfirmaer i Europa, Asien og Oceanien. 

Du kan finde flere oplysninger på www.esylux.com 
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Tilstedeværelses- og bevægelsessensorer til loftsmontering  
Loftsmonterede tilstedeværelses- og bevægelsessensorer i serierne BASIC, 

COMPACT og FLAT forenkler både bestillingsprocessen og selve monteringen. 
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