
  

 

 

 

 
P R ES SI N FO RM A TI O N  
Ahrensburg, den 14 januari 2020 

  

Intelligent synergi mellan 
automation och ljus: ESYLUX 
på Light + Building-mässan 
2020 
Tillverkaren ESYLUX visar upp en helt ny mässpresentation och nya 
innovationer inom intelligenta automations- och ljuslösningar på Light + 
Building 2020. Några exempel är lanseringen av DEFENSOR-serien med 
utomhusrörelsedetektorer och skymningsreläer med fokus på säkerhet och 
uppgraderingen av ESYLUX Light Control ELC med funktionsfördelar för 
ESYLUX-ljussystem. För behovsstyrd automation inomhus presenterar 
ESYLUX närvarodetektorer för industristandarden DALI-2.  
 
Två år efter att ESYLUX presenterade ett helt moderniserat koncept kan 

besökare på Light + building 2020 ännu en gång se fram emot ett spektakulärt 

mässframträdande. För att kunna fokusera ännu mer på det viktigaste har 

huvudmontern inom elektroteknik målmedvetet anpassats. Som vanligt visar 

lösningsportalerna överskådliga exempel på användningsområden inom kontor, 

skola och vård – till exempel kontorslandskap, dagis och seniorboenden. 

 

Funktionsfördelar för ELC-ljussystem 
De senaste uppfinningarna från ESYLUX är även de värda ett besök. 

Ljussystemen med ESYLUX Light Control ELC, som enkelt kan grupperas, skalas 

och kopplas samman med enkel Plug-and-play, har fått massor av nya 

funktionsfördelar. Det ger ELC-systemen otaliga nya användningsmöjligheter. 

Svärmfuntkionen gör det till exempel mycket mer behagligt att arbeta i 

kontorslandskap. ELC-demonstration i mässmontern visar de många plug-and-



  

 

 

 

play-konfigurationerna. Här demonstrerar vi live hur man grupperar och skalar, 

den nya svärmfunktionen samt fri kanaltilldelning via Plug-and-play.  

 

DEFENSOR för ökad säkerhet utomhus 
Med utomhusrörelsedetektorer och skymningsreläer i DEFENSOR-serien 

presenterar ESYLUX nya automationslösningar med fokus på säkerhet. Serien 

utmärker sig jämför med vanliga lösningar tack vare tidsberoende driftlägen, 

intelligent vandalism- och sabotageskydd samt gångriktningsberoende 

efterlystider. Seriens överspänningsskydd överträffar med god marginal 

standardriktlinjerna och lösenordsskydd förhindrar obehörig parametrering. 

 

BMS-närvarodetektor för DALI-2 
Inom intelligent ljusstyrning med industristandarden DALI-2 presenterar ESYLUX 

BMS-närvarodetektor i COMPACT-serien. Enligt DALI-2-klassificeringer fungerar 

de som så kallad inmatningsenheter som sina insamlade data om 

närvarodetektion och ljusmätning till respektive anläggnings styrenheter. BMS-

närvarodetektorerna finns i varianter för flera bevakningsområden och består, 

precis som hela COMPACT-serien, av ett tvådelat hölje med sensorhuvud och 

powerbox som möjliggör snabb och enkel installation.  
 

ESYLUX huvudmonter står i hall 11.1, med monternummer C51, och monter i 

mässkategorin Ljus står i hall 3.1, med monternummer D95.  

 

 

   

 
  



  

 

 

 

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 mer än 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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Bilder och bildtexter 
(Källa: ESYLUX Sverige AB) 

 

ESYLUX modellhuvudmonter Light + Building 2020 
 

 

 

 
ESYLUX Key Visual Light + Building 2020 
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