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Intelligent synergi av 
automasjon og lys: ESYLUX 
på Light + Building 2020 
Produsenten ESYLUX presenterer seg på Light + Building 2020 med 
oppdatert standkonsept og nye intelligente automasjons- og 
belysningsløsninger. Blant disse finner du serien DEFENSOR med 
bevegelsesdetektorer for utendørsbruk og skumringsreleer, som 
understreker hvor mye vekt som legges på sikkerhet. Du finner også en 
oppgradering av ESYLUX Light Control ELC med nye fordeler for ESYLUX-
lyssystemer. For behovsstyrt automasjon til innendørs bruk tilbyr ESYLUX 
tilstedeværelsesdetektorer for industristandarden DALI-2.  
 
Etter at ESYLUX først for to år siden presenterte et nymoderne standkonsept, kan 

besøkere nå glede seg over en klar presentasjonsstruktur ved Light + Building 

2020. For å fokusere blikket enda mer på det viktigste ble flaten til hovedstanden 

innen elektronikk optimalisert på enkelte områder. Som vanlig viser 

løsningsportalen forventede brukseksempler for kontorer samt utdannings- og 

helsevernsinstitusjoner, slik som store kontorrom, barnehager og eldreboliger. 

 

Nye fordeler for ELC-lyssystemer 
Det lønner seg også å legge turen innom de nyeste innovasjonene fra ESYLUX. 

Lyssystemene med ESYLUX Light Control ELC, som muliggjør gruppering, 

skalering og integrering via enkel Plug-and-play, har fått nye funksjoner. Dermed 

kan ELC-systemene benyttes på enda flere bruksområder. Med svermfunksjonen 

blir det komfortabelt å jobbe i store kontorrom. På standen kan du se en rekke 

Plug-and-play-konfigurasjoner på ELC-utstillingen. Her får du en demonstrasjon 



  

 

 

 

av gruppering og skalering, samt svermfunksjonen eller fri kanaltilordning via 

Plug-and-play.  

 

DEFENSOR for økt beskyttelse utendørs 
Med bevegelsesdetektorene til utendørs bruk og skumringsreleene i serien 

DEFENSOR innfører ESYLUX nye, sikkerhetsfokuserte automasjonsløsninger på 

markedet. Serien skiller seg fra andre løsninger på markedet med tidsuavhengige 

driftsmodus, en intelligent sabotasje- og hærverksbeskyttelse og 

gangretningsavhengig tidsforsinket utkobling. Overspenningsvernet til serien 

ligger vesentlig over normale spesifikasjoner, og passordbeskyttelsen forhindrer 

uautorisert konfigurering. 

 

BMS-tilstedeværelsesdetektor for DALI-2 
For intelligent lysstyring med industristandarden DALI-2 tilbyr ESYLUX BMS-

tilstedeværelsesdetektoren i serien COMPACT. Den fungerer som et 

inndataapparat iht. DALI-2-klassifikasjonen, ved å formidle resultatene av 

tilstedeværelsesregistreringen og lysmålingen til styringsapparatene til de 

respektive anleggene. BMS-tilstedeværelsesdetektorer finnes i ulike varianter for 

flere bruksområder. I likhet med COMPACT-serien har den et todelt hus med 

sensorhode og Powerbox for rask og enkel installasjon.  
 

Hovedstanden til ESYLUX befinner seg i hall 11.1, standnummer C51. Standen 

for belysning befinner seg i hall 3.1, standnummer D95.  

 

 

   

 
  



  

 

 

 

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 mer enn 50 år med markedserfaring samt ESYLUX-ekspertenes 

personlige 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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Kontaktperson bedriftskommunikasjon 
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Bilder og bildetekster 
(Kilde: ESYLUX GmbH) 

 

ESYLUX-modell hovedstand Light + Building 2020 
 

 

 

 
ESYLUX Key Visual Light + Building 2020 
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