
  

 

 

 

 
PR ES SI N F OR M AT I ON   
Ahrensburg, den 19 oktober 2021 

  

Välskyddad energibesparing 
med liten budget: BASIC-
närvaro- och -rörelsedetektor 
i IP54 
Den nya närvaro- och rörelsedetektorn i ESYLUX BASIC-serie i 
kapslingsklass IP54 möjliggör nu även en intelligent ljusstyrning i utsatta 
miljöer. De finns i utförande med avkänningsvidd från 8 till 24 m i diameter 
och är skyddade mot höga inkopplingsströmmar i LED-styrningar med en 
nollgenomgångskoppling som skonar reläer. En knappingång möjliggör vid 
behov halvautomatisk drift och manuell överstyrning. 
 
ESYLUX utvecklade närvaro- och rörelsedetektorerna i BASIC-serien för att göra 

det enklare att få en energieffektiv belysningsstyrning i era projekt. Den passar 

som enkel lösning för behovsstyrd byggnadsautomation i alla miljöer, som en 

rörelse- och dagsljusstyrd till- och frånkoppling av belysningen. 
 
Kapslingsklass för sanitetsutrymmen eller intensiv rengöring  
För att detektorerna även ska kunna använda sin sensorteknik i utsatta miljöer 

har ESYLUX utökat serien med varianter i kapslingsklass IP54. Det gör det lättare 

att till exempel använda dem i sanitetsutrymmen på kontor, i skolor och på 

vårdinrättningar. Även på platser där enheter rengörs med vatten är detektorerna 

väl skyddade. 

 

Nollgenomgångskoppling för LED-lampor  
De nya BASIC-varianterna har en total räckvidd på 8 eller 24 m i diameter och går 

att parallellkoppla med varandra. Dessutom finns en impuls för trappautomation, 



  

 

 

 

och via en knappingång är det möjligt att vid behov använda halvautomatisk drift 

eller överstyra manuellt. Eftersom allt fler byggherrar byter till LED-belysning 

arbetar BASIC-detektorer med nollgenomgångskopplingar, som skyddar reläet 

från hög inkopplingsström. 

 
Alla nya utföranden är avsedda för utanpåliggande takmontering, men det finns 

tillbehör för att även klara infälld montering, och med fabriksinställningarna går de 

att använda på en gång. En anpassning av parametrarna kan göras på de 

fjärrstyrda varianterna med FJÄRRKONTROLLEN MDi/PDi eller ESY-Pen och 

ESY-App. ESY-App möjliggör dessutom mobil hantering och dokumentation av 

konfigurationen. I de utförandena som inte är anpassade för fjärrkontroller går det 

att ändra parametrarna via manöverelement på höljet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

 

 

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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BASIC IP54 
Energibesparing med liten budget och numer även i kapslingsklass IP54:  

Närvaro- och rörelsedetektorer i BASIC-serien 
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