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Pressemelding – ESYLUX automasjon 

Bevegelsesdetektoren MD 180i/16 BASIC tåler stor 
belastning og gir deg behovsstyrt LED-belysning 

Ahrensburg, torsdag, 15. juni 2017. Veggbevegelsesdetektoren MD180i/16 
BASIC fra ESYLUX reduserer energikostnader i kontorbygg eller 
utdanningssteder og gjør det enklere å komme i gang med behovsstyrt 
LED-belysning. Det lave egenforbruket og wolframkontakten til apparatet 
bidrar også til dette. Videre er apparatet kompatibelt med allerede integrerte 
merkebrytere, slik at modernisering raskt kan utføres under aktiv drift. 

Nå om dagen er det mange driftsledere som skifter ut de tradisjonelle 

belysningsløsningene sine med LED-belysning. Med en tilstedeværelses- og 

bevegelsesdetektoravhengig styring kan lyskildenes levetid utnyttes optimalt. 

Den høye startstrømmen for LED-er utgjør imidlertid en reell fare for reléet til 

tilstedeværelses- og bevegelsesdetektorer. 

Enkel, men likevel smart løsning for små budsjetter 
Du kan beskytte deg mot denne faren ved å bruke en wolframkontakt lik den som 

veggbevegelsesdetektoren MD 180i/16 BASIC fra ESYLUX har. 

Tilstedeværelses- og bevegelsesdetektorene i BASIC-serien egner seg spesielt 

godt for bruk i prosjekter der det er spesielt viktig å holde kostnadene nede, eller 

der det er nok med enkel funksjonalitet. MD 180i/16 BASIC lyser dermed kun når 

det er nødvendig på ganger eller i trappehus og lobbyer, takket være bevegelses- 

og lyssensorikken. Innsparingen optimaliseres takket være et egenforbruk på 

mindre enn 0,3 W. 

Merkebryter som er kompatibel med og egnet for impulsdrift 
Utformingen til veggdetektoren gjør den kompatibel med alle vanlige 

merkebrytere. Dermed kan den skiftes ut raskt under aktiv drift. Hvis det er viktig 

å også kunne slå belysningen på og av manuelt, kan dette gjøres via den 

integrerte impulsbryterinngangen. "Hos oss er automasjon alltid valgfritt", sier 

Markus Pabsch, som er leder for produktadministrasjon. Ved bruk av impulsdrift 

kan detektoren også styre automater for trappelys og signalapparater samt en 

lagringsprogrammerbar styring (SPS). 
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MD 180i/16 BASIC har et detekteringsområde på 180° og en rekkevidde på 16 m 

i diameter. Hvis dette ikke skulle være nok, kan opptil seks detektorer 

parallellkobles. På steder med ufordelaktige forhold, slik som våtrom, kan 

bevegelsesdetektoren utstyres med et deksel som har kapslingsgrad IP44. De 

tilhørende skruene er av rustfritt stål. Parametrering av MD 180i/16 BASIC gjøres 

med fjernkontrollen, og siden den er forhåndsprogrammert på fabrikken, kan 

detektoren tas i bruk umiddelbart. 
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Bilder og bildetekster 
 
[Foto: basic] 

 
Foto: ESYLUX GmbH 
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Om ESYLUX – Performance for Simplicity 

ESYLUX utvikler, produserer og distribuerer produkter for større energieffektivitet, 

komfort og sikkerhet i og rundt bygninger. Sensorbasert, behovsstyrt automasjon og 

belysning er hovedområdet. Målet er forbedret livskvalitet med intelligente og 

brukervennlige løsninger, og enkle løsninger på komplekse utfordringer. Firmaet, med 

hovedkontor i Hamburg, samarbeider med grossister, installasjonsbedrifter, elektro- og 

lysplanleggere og arkitekter. Disse stoler på 50 års markedserfaring, høye krav til service 

og vektleggingen av den tyske posisjonen innen forskning, utvikling og produksjon. 

Bedriften er global: ESYLUX arbeider på fem kontinenter, samarbeider med 17 erfarne 

handelsbedrifter og er representert i Europa, Asia og Oseania med tilsammen 13 

datterselskaper. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


