
  

 

 

 

PR ES SM ED D EL AN D E  
Ahrensburg, Tyskland, 12 januari 2023  
  

Energibesparande 
sensorteknik är nu ännu 
enklare att använda: 
ESYLUX-närvarodetektorer 
för montering i innertak  
Tillverkaren ESYLUX har lagt till ett flertal nya varianter som är särskilt 
utformade för montering i innertak i sitt sortiment av närvaro- och 
rörelsedetektorer. Det är välkända och beprövade enheter från BASIC-, 
COMPACT- och FLAT-serierna. De nya varianterna innehåller nu även 
monteringsfästen med fjädrande byglar. Detta förenklar installationen och 
även beställningen eftersom  det bara har ett artikelnummer. De styrsystem 
som används av detektorerna sträcker sig från PÅ/AV och KNX till DALI-2-
branschstandarden. 
 
Det är viktigare än någonsin att spara energi, vilket är anledningen till att kontor, 

skolor och vårdinrättningar i god tid bör uppgradera till modern LED-belysning och 

till ett sensorbaserat, behovsanpassat styrsystem för belysning. För att göra den 

här processen enklare har tillverkaren ESYLUX utökat sitt sortiment av närvaro- 

och rörelsedetektorer så att de omfattar ett brett utbud av nya varianter. 

 

Tjugoen detektorer för PÅ/AV, KNX, DALI och DALI-2 
Det finns totalt 21 detektorer, alla är välkända och beprövade enheter vars 

tidigare varianter endast var avsedda för infällt montage och bara kunde monteras 

med hjälp av andra  lämpliga tillbehör. ESYLUX har utvecklat nya varianter av 

dessa detektorer för att förenkla både beställningen och själva installationen 

genom att endast använda ett E-nummer. Dessa nya varianter har ett 



  

 

 

 

monteringsfäste med fjädrande byglar som standard och är därför förberedda för 

montering i innertak. En dammskyddad box ingår också. 

 
De nya detektorerna finns i BASIC-serien, den mångsidiga COMPACT-serien och 

FLAT-serien för infällt montage och erbjuder versioner för olika styrsystem.  

Dessa omfattar allt från enkel TILL- och FRÅNKOPPLING till närvaro- och 

dagsljusberoende konstantljusreglering med KNX, DALI eller DALI-2. DUO DALI-

närvarodetektorer från COMPACT-serien erbjuder  ljusreglering i olika nivåer, och 

orienteringsljus finns nu som tillval i en version för montering i innertak. 

 

 

 

 

 

 
  



  

 

 

 

Om ESYLUX – performance for simplicity 
ESYLUX utvecklar, tillverkar och distribuerar intelligenta automations- och 

belysningslösningar för förbättrad livskvalitet och energieffektivitet i 

kontorsbyggnader, skolor och vårdinrättningar. Människors krav och behov är 

centrala för företagets verksamhet. ESYLUX värdesätter i synnerhet enkel 

tillämpning av sina produktlösningar. ESYLUX-kunder och -partner innefattar 

grossister, installationsföretag, el- och belysningskonsulter och arkitekter som litar 

på mer än 50 års erfarenhet av marknaden och personliga specialistråd som 

tillhandahålls av ESYLUX-experter. Dessutom uppfyller ESYLUX de högsta 

kvalitetsstandarderna inom forskning, utveckling och produktion vid den tyska 

anläggningen i Ahrensburg. Vår försäljningsorganisation är global: ESYLUX 

samarbetar med erfarna handelspartner och representeras av ett flertal 

distributionsföretag i Europa, Asien och Oceanien. 

Mer information finns på www.esylux.com 
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Bilder och bildtexter 
(källa: ESYLUX GmbH) 
 

 
Närvaro- och rörelsedetektorer för montering i innertak  
Närvaro- och rörelsedetektorer för montering i innertak från COMPACT-, FLAT- 

och BASIC-serierna förenklar både beställningsprocessen och själva 

installationen. 
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