
  

 

 

 

PR ES SEM ELD I N G  
Ahrensburg, Tyskland, 12. januar 2023  
  

Energisparende 
sensorteknologi er nå enda 
enklere å bruke: ESYLUX-
tilstedeværelsesdetektorer 
for takmontering  
Produsenten ESYLUX har lagt til et bredt utvalg av nye varianter spesielt 
utformet for takmontering til porteføljen av tilstedeværelses- og 
bevegelsesdetektorer. Enhetene er velkjente og utprøvde enheter fra 
seriene BASIC, COMPACT og FLAT – de nye variantene inkluderer nå også 
monteringsbraketter med fjærklemmer. Dette forenkler installasjonen, og 
fordi alt er dekket av ett enkelt varenummer, forenkler det også 
bestillingsprosessen. Styringsteknologiene som brukes av detektorene 
spenner fra AV/PÅ og KNX til DALI-2-bransjestandard. 
 
Det er viktigere enn noen gang å spare energi, og derfor bør kontorer, 

utdanningsinstitusjoner og helseinstitusjoner oppgradere til moderne LED-

belysning og til et sensorbasert, behovsbasert lysstyringssystem. For å gjøre 

denne prosessen enklere, har produsenten ESYLUX utvidet porteføljen av 

nærværs- og bevegelsesdetektorer til å inkludere et stort utvalg av nye varianter. 

 

21 detektorer for AV/PÅ, KNX, DALI og DALI-2 
Det er totalt 21 detektorer, som alle er velkjente og utprøvde enheter hvis tidligere 

varianter kun var beregnet for innfelt montering og kunne bare installeres ved 

bruk av andre metoder ved å kjøpe passende tilbehør. For å forenkle både 

bestillingsprosessen ved å bruke kun ett delenummer og for å forenkle selve 

installasjonen, har ESYLUX utviklet nye varianter av disse detektorene. Disse nye 



  

 

 

 

variantene har en monteringsbrakett med fjærklemmer som standard og er derfor 

klargjort for takmontering. En støvbeskyttet boks følger også med. 

 
De nye detektorene er tilgjengelige i BASIC-serien på første nivå, den allsidige 

COMPACT-serien og FLAT-serien med flat profil og tilbyr versjoner for ulike 

styringsteknologier. Disse strekker seg fra en enkel AV/PÅ-bryter til 

tilstedeværelses- og dagslysavhengig, konstantlysregulering med KNX, DALI eller 

DALI-2. DUO DALI-tilstedeværelsesdetektorene fra COMPACT-serien som tilbyr 

regulering av to lyskanaler og et valgfritt orienteringslys, er nå også tilgjengelig i 

takmontert versjon. 

 

 

 

 

 

 
  



  

 

 

 

Om ESYLUX – performance for simplicity 
ESYLUX utvikler, produserer og distribuerer intelligente automasjons- og 

belysningsløsninger for bedre livskvalitet og energieffektivitet i kontorbygg, 

utdanningsinstitusjoner og helseinstitusjoner. Menneskers krav og behov er svært 

viktige for selskapets aktiviteter. ESYLUX legger spesielt vekt på at 

produktløsningene våre skal være enkle å bruke. ESYLUX-kunder og -partnere 

inkluderer grossister, installasjonsfirmaer, rådgivere og belysningsplanleggere 

samt arkitekter. De stoler på 50 år med markedserfaring og de personlig 

tilpassede spesialistrådene fra ESYLUX-ekspertene. I tillegg oppfyller ESYLUX 

de høyeste kvalitetsstandarder innen forskning, utvikling og produksjon ved det 

tyske anlegget i Ahrensburg. Vår salgsorganisasjon er global: ESYLUX 

samarbeider med erfarne handelspartnere og er representert av en rekke 

distribusjonsselskaper i Europa, Asia og Oseania. 

Finn mer informasjon på www.esylux.com 
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Tilstedeværelses- og bevegelsesdetektorer for takmontering  
Takmonterte tilstedeværelses- og bevegelsesdetektorer fra COMPACT-, FLAT- 

og BASIC-seriene forenkler både bestillingsprosessen og selve installasjonen. 
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