
  

 

 

 

 
PR ES SI N F OR M AT I ON   
Ahrensburg, den 13 oktober 2020 

  

Intelligent ljusstyrning 
med Plug-and-play: Nya 
ESYLUX närvaro- och 
rörelsedetektorer med 
WINSTA-anslutning 
Tillverkaren ESYLUX presenterar nya närvaro- och rörelsedetektorer med 
WINSTA-stickkontaktsanslutning från WAGO för snabb och enkel 
installation utan ledningsdragning. De tillhör serierna COMPACT och FLAT 
med olika utformning som erbjuder lösningar för behovsstyrd 
strömbrytarmanövrering respektive dagsljusberoende 
konstantljusreglering. Nya drivenhetssatser med WINSTA-anslutning 
möjliggör dessutom integration av intelligent styrning av takarmaturer med 
ESYLUX Light Control ELC vid plug-and-play – nu även för DALI och 
Tunable White. 
 
När det är lika gott om jobb som det är ont om utbildad arbetskraft blir 

tidsbesparande lösningar för elektrisk installation allt viktigare. Därför är ESYLUX 

ljussystem med ESYLUX Light Control ELC redan konstruerade för enkel plug-

and-play-installation. Nu utvidgar tillverkaren sortimentet även inom behovsstyrd 

automatisering och lösningar som är färdiga att koppla in för sensorprodukter 

inom närvaro- och rörelsedetektorer. 

 

Kompakt eller platt design 
De nya närvaro- och rörelsedetektorerna från serierna COMPACT och FLAT har 

en WINSTA-kontaktanslutning från WAGO som gör installationen enkel, felfri och 



  

 

 

 

säker. Detektorerna har ett bevakningsområde på 8 eller 24 m samt rörelse- och 

ljussensorteknik som visat sin duglighet under flera år. Olika utformningar: 

COMPACT-höljet är tvådelat för att göra installationen ännu enklare medan 

FLAT-detektorns platta konstruktion är mycket diskret och elegant. 

 

DALI-närvarodetektor med 2-kanalsbroadcast  
Som alternativ till de omkopplande varianterna erbjuder DUO DALI-

närvarodetektorerna i COMPACT-serien en lösning med närvaro och 

dagslljusberoende konstantljusreglering. De körs i broadcast-drift och har en 

andra ljuskanal med fast offset för att kunna styra ljusstyrkan hos armaturer nära 

fönstren individuellt i till exempel klassrum. Eftersom de även kan skapa dimmat 

orienteringsljus är de perfekta för hallar. 

 

Drivenhetssatser för WINSTA-anslutning från ESYLUX takarmaturer 
Takarmaturer från ljussystem med ESYLUX Light Control ELC kan på nolltid 

användas med och styra WINSTA-belysningsanläggningar. Det är möjligt tack 

vare de nya drivenhetssatser som finns som tillval. Förutom WINSTA-

anslutningen har den en RJ45-kontakt som gör att armaturerna kan anslutas via 

plug-and-play. Det är även möjligt med integration i DALI-anläggningar och med 

DT8-drivenhetssatser som vid behov kan styra ELC-takarmaturer med Tunable 

White.  

 

 

 

 

 

 

  



  

 

 

 

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 PD med WINSTA-anslutning från WAGO  
COMPACT-närvarodetektor från ESYLUX med WINSTA-anslutning från WAGO 

och beprövad rörelse- och ljussensorteknik. 
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