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Pressinformation – ESYLUX-automatisering 

Närvaro- och rörelsedetektor med lång räckvidd: PD 
och MD BASIC 360i/24 från ESYLUX 

ESYLUX utökar sin framgångsrika BASIC-serie med närvaro- och 
rörelsedetektorer med extra stor räckvidd. Med detektering på upp till 24 
meter i radie lämpar sig PD och MD 360i/24 BASIC att installeras i stora rum 
och rum med hög takhöjd. Nollgenomgångskopplingen möjliggör styrning 
av LED-belysningsarmaturer som är skonsam för deras reläer, och en 
knappingång som vid behov kan köras i halvautomatisk drift. 
Tillverkaren ESYLUX utvecklade närvaro- och rörelsedetektorerna i BASIC-

serien framför allt för att förenkla beslutsprocessen för att anskaffa energieffektiv 

belysningsstyrning i stora och kostnadsintensiva projekt. Som instegslösning för 

behovsstyrd byggnadsautomation lämpar den sig för alla platser, där det räcker 

med enkel rörelse- och dagsljusstyrd till-/frånkoppling av belysningen. 

Exakt registrering i stora rum och rum med hög takhöjd 
Med PD respektive MD 360i/24 BASIC utökar ESYLUX nu serien med närvaro- 

och rörelsedetektorer med en räckvidd på 24 meter vid en takhöjd på 3 meter. 

Det gör att en enda detektor själv kan täcka upp ett stort rum. Alternativt lämpar 

sig detektorn för rum med hög takhöjd. Knappingången möjliggör även vid behov 

halvautomatisk drift, och vid stora ytor som i parkeringshus går det att kombinera 

flera detektorer via parallellkoppling. Vid rörelsedetektering rekommenderar 

ESYLUX passiv infraröd teknik. 

Nollgenomgångskoppling för LED-belysningsarmaturer 
BASIC-detektorerna har nollgenomgångskoppling, som skyddar relät mot höga 

inkopplingsströmmar. Belysningsstyrningen kan dessutom enkelt anpassas till de 

lokala behoven: Ljusvärdet kan justeras från 5 till 2 000 Lux, och efterlystiden 

från 15 sekunder till 30 minuter. Båda kan ställas in med reglaget på detektorn, 

eller via fjärrkontroll.  

Alla nya utföranden är avsedda för utanpåliggande takmontering, men med 

tillbehör fungerar även infälld montering. De uppfyller kapslingsklass IP 40, och 

bevakningsområdet 360 grader kan vid behov begränsas med medföljande 
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linsskydd. För kontroll av trappautomater, signalapparater och 

programminnesstyrning (SPS) har detektorerna en integrerad impulsfunktion. 
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Bilder & bildtexter 
 
[Foto: pd basic 360i24] 

 
 (Foto: ESYLUX Sverige AB) 
 

 

 
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 de enskilda människornas önskemål och behov, och företaget lägger stor 

vikt vid att deras produktlösningar är lättanvända. Grossister, installationsfirmor, el- och 

ljuskonsulter och arkitekter litar som kunder och partner på 50 års erfarenhet av 

marknaden, samt personliga expertråd från ESYLUX-experter. Med den forskning, 

utveckling och produktion som bedrivs vid den tyska anläggningen i Ahrensburg uppfyller 

tillverkaren dessutom de högsta kvalitetskraven. Företaget är globalt: ESYLUX verkar på 

fem kontinenter tillsammans med erfarna handelsföretag och är representerat i Europa, 

Asien och Oceanien med en mängd dotterbolag. 

 


