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Större diameter ger fler
alternativ: FLAT LARGE
närvarodetektorn från
ESYLUX
Tillverkaren ESYLUX presenterar nya utföranden för sina FLAT närvaro- och
rörelsedetektorer, som kan övervaka en större diameteryta än
standardvarianterna. Det gör att FLAT LARGE-detektorerna utökar seriens
användningsområden för till exempel stora dosor i dubbelväggar och vid
utanpåliggande montering. I likhet med tidigare versioner kan de nya
användas till olika drifttyper.

Olika storlekar av förgreningsdosor monterade utanpåliggande eller infällt i vägg
eller tak – förutsättningarna för montering ställer ofta många krav och
motsvarande anpassade produktlösningar. För att göra det möjligt att använda
närvaro- och rörelsedetektorerna i designserien FLAT i fler sammanhang,
tillhandahåller ESYLUX nu varianter som täcker en större yta.

Större diameter för utanpåliggande dosor
De runda vita kåporna på FLAT LARGE-detektorerna har en diameter på 104
mm, vilket gör dem lämpade till exempel för montering i stora dosor i
dubbelväggar. Dessutom gör den nya storleken att designdetektorn även kan
användas på ett snyggt sätt vid utanpåliggande montering: Kåporna har god
passform och sitter därmed optimalt i de utanpåliggande AP-C-dosorna från
ESYLUX.

Precis som för standardutförandena i serien, går det att köpa FLAT LARGEnärvarodetektorer för olika användningsområden och med olika funktionalitet.

230 V-utförandet har närvaro- och dagsljusberoende till-/frånkoppling med
nollgenomgångskoppling som skonar reläer, medan DALI- och KNX-varianterna
har närvaro- och dagsljusberoende konstantljusreglering. DALI-detektorn gör
installationen enklare genom att den automatiskt ställer in DALIgrundparametrarna via de sammankopplade EL-FD:erna. KNX-detektorn kan
hantera 47 kommunikationsobjekt och har vid behov en nattljusfunktion med
inbyggda flerfärgade lysdioder.

Alla FLAT LARGE-detektorer har en räckvidd med en diameter på 8 metern och
ett detekteringsområde på 360°. Om detektorns räckvidd inte räcker går det att
kombinera flera av dem. Det finns en omkopplaringång för halvautomatiskt drift på
alla detektorer så att användaren även kan utföra åtgärder manuellt.

Om ESYLUX – Performance for Simplicity
ESYLUX utvecklar, producerar och säljer intelligenta automations- och
ljuslösningar som ger bättre livskvalitet och energieffektivitet på kontor, i skolor
och på vårdinrättningar. I centrum står enskilda människors önskningar och
behov, och företaget värderar enkelt handhavande i produktlösningarna särskilt
högt. Grossister, installationsfirmor, el- och ljuskonsulter och arkitekter litar som
kunder och partner till den nästan 50-åriga erfarenheten av marknaden och
ESYLUX personliga expertråd. Med den forskning, utveckling och produktion som
bedrivs vid det tyska sätet i Ahrensburg uppfyller tillverkaren dessutom de högsta
kvalitetskraven. Företaget är globalt: ESYLUX arbetar tillsammans med erfarna
handelsföretag och är representerade i Europa, Asien och Oceanien med en
mängd dotterbolag.

Mer information finns på www.esylux.com
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Närvarodetektorer i FLAT- och FLAT LARGE-serierna

