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Større diameter for flere 
alternativer: FLAT LARGE 
tilstedeværelsesdetektor fra 
ESYLUX 
ESYLUX presenterer nye utførelser av FLAT-tilstedeværelses- og 
bevegelsesdetektorer, som har en større overflatediameter enn 
standardvariantene. Dette utvider bruksområdene som FLAT LARGE-
detektorer kan brukes på, f.eks. store hulveggbokser eller ved 
utenpåliggende montering.  Som vanlig kan disse nye versjonene også 
brukes i ulike driftstilstander. 
 
Betingelsene for selve monteringen er ofte mangfoldige, og de krever tilpassede 

produktløsninger. Eksempler på dette er koplingsbokser av ulike størrelse samt 

montering på vegg, i vegg eller innfelt takmontering. For at tilstedeværelses- og 

bevegelsesdetektorene skal kunne brukes på flere områder, tilbyr ESYLUX nå 

varianter med en større overflate. 

 

Større diameter for overflatemonterte bokser 
De runde, hvite dekslene til FLAT LARGE-detektorene har en overflatediameter 

på 104 mm, og derfor egner de seg f.eks. for integrering i hulveggbokser eller 

veggintegreringsbokser. Den legger også tilrette for nye mål, slik at 

designdetektorene også kan tas i bruk på en estetisk måte ved utenpåliggende 

montering. Dekslene passer perfekt til AP-C-bokser fra ESYLUX som er 

overflatemonterte.  

 

I likhet med standardutførelsene i serien er FLAT LARGE 

tilstedeværelsesdetektorene tilgjengelige for ulike driftstilstander med ulik 



  

 

funksjonalitet. Utførelsen med 230 V sørger for tilstedeværelses- og 

dagslysavhengig inn- og utkobling med relébeskyttende 

nullgjennomgangskobling, og disse gir da en tilstedeværelses- og 

dagslysavhengig konstantlysregulering. DALI-detektoren forenkler installasjonen 

gjennom selvstendig innstilling av DALI-grunnparameteren for tilkoblede EVG-er. 

KNX-detektoren tilbyr hele 47 kommunikasjonsobjekter og, om ønskelig, en 

nattlysfunksjon med innebygde LED-er med ulike farger. 

 

Alle FLAT LARGE-detektorene har en rekkevidde på 8 meter i diameter og et 

detekteringsområde på 360°grader. Hvis rekkevidden til detektoren ikke er 

tilstrekkelig, kan flere detektorer kobles sammen. For at brukeren også skal kunne 

gripe inn manuelt, har alle detektorene en impulsbryterinngang for halvautomatisk 

drift. 

 

 

 

 

 

 



  

 

Om ESYLUX – Performance for Simplicity 
ESYLUX utvikler, produserer og distribuerer intelligente automasjons- og 

belysningsløsninger som sørger for økt livskvalitet og energieffektivitet på 

kontorer og i utdannings- og helseinstitusjoner. Det er enkeltmenneskenes ønsker 

og behov som står i sentrum. Derfor legger bedriften spesiell vekt på at 

produktløsningene deres skal være brukervennlige. Grossister, 

installasjonsbedrifter, elektro- og belysningsplanleggere og arkitekter har satt sin 

lit til våre 50 år med markedserfaring og ESYLUX-ekspertenes veiledning. 

Forskningen, utviklingen og produksjonen som finner sted ved det tyske 

hovedkvarteret i Ahrensburg, setter produsenten i stand til å overholde de 

høyeste kvalitetskrav. Bedriften er global: ESYLUX arbeider med erfarne 

handelsbedrifter og er representert i Europa, Asia og Oseania med en rekke 

datterselskaper. 

 

Du finner mer informasjon på www.esylux.com 
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