
  

 

P R ES SI N FO RM A TI O N  
Ahrensburg, den 14 februari 2019  
 

Lång räckvidd för långa 
korridorer: ESYLUX närvaro- 
och rörelsedetektorer PD-C 
och MD-C 360i/40 Corridor 
Med närvaro- och rörelsedetektorerna PD-C och MD-C 360i/40 Corridor i 
COMPACT-serien erbjuder tillverkaren ESYLUX nya produktlösningar för 
energieffektiv ljusstyrning i korridorer. På grund av den långa maximala 
räckvidden på 40 m fungerar de väl på egen hand men om nödvändigt kan 
de kombineras parallellt med varandra. Relävänlig omkoppling av LED-
armaturer är möjlig tack vare den integrerade förkontakten av volfram. 
 
Ofta kräver användning i kontor, skolor och vårdinrättningar skräddarsydda 

lösningar för behovsstyrd byggnadsautomation. Montering i innertak i hallar 

passar framför allt närvarodetektorer med mer elliptisk detektering och lång 

räckvidd, vilket minimerar antalet enheter som används. 

 

Lång räckvidd – även med frontrörelser 
Med närvaro- och rörelsedetektorerna PD-C och MD-C 360i/40 Corridor ESYLUX 

erbjuder ESYLUX nya lösningar med en total räckvidd på 40 m i diameter. Inom 

dessa detekterar de rörelser som löper tvärs över korridorens båda riktningar. När 

det gäller rörelser framifrån är räckvidden 20 meter. Tack vare den långa 

räckvidden kan detektorerna täcka långa korridorer var för sig och sedan växla 

belysning beroende på närvaro, rörelse och dagsljus. Om detta inte räcker kan 

åtta enheter kombineras med varandra parallellt. 

 

Optimal användning av LED-lampans livslängd 



  

 

Indikatorns volframkontaktkontakt möjliggör relävänlig omkoppling av LED-

armaturer vars långa livslängd optimalt utnyttjas av behovsstyrd automatisering. 

Alternativt tillåter en knappingång även manuell ljusreglering. En DIP-brytare kan 

användas för att indikera att endast en inkoppling är möjlig, vilket förhindrar 

oavsiktlig avstängning av hela belysningen när det fortfarande finns personer på 

andra våningar i trapphusen. Med hjälp av impulsdrift är det också möjligt att styra 

trappbelysningen och signalanordningar eller en programmerbar logisk styrenhet 

(PLC). 

 

Precis som alla COMPACT-detektorer är det tvådelade huset i PD-C och MD-C 

360i/40 Corridor enkelt att installera och Powerbox kompakta utförande med litet 

djup ger gott om ledningsutrymme. Det fabriksinställda driftprogrammet gör att 

enheterna omedelbart kan tas i drift. Det är enkelt att vid behov anpassa 

parametrarna med potentiometern på enheten eller med ESY-Pen ESYLUX i 

kombination med smartphone eller surfplatta. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

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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