RÖRELSEDETEKTORER OCH SKYMNINGSRELÄN I SE
DEFENSOR-SERIEN

NYHET!

FJÄRRKONTROLL FÖR
SLUTANVÄNDARE

DEFENSOR ÄR ESY,
EFTERSOM DEN HELT ENKELT
GER ETT BÄTTRE SKYDD

RÖRELSEDETEKTORER
OCH SKYMNINGSRELÄN I
DEFENSOR-SERIEN
•	Tidsberoende driftlägen
•	Intelligent vandalismoch sabotageskydd
•	Efterlystid beroende på
gångriktning

SKYDDLJUSSTYRNING
DYGNET
RUNT
FÖR HÖGRE SÄKERHET,
KOMFORT OCH ENERGIEFFEKTIVITET
Rörelsedetektorerna och skymningsreläerna i DEFENSOR-serien erbjuder
inte bara snygg design och enkel installation. Deras funktioner ger även
högsta möjliga säkerhet, komfort och energieffektivitet.
Det finns olika varianter med tidsberoende driftlägen, intelligent vandalismoch sabotageskydd eller valbara efterlystider beroende på gångriktning.
Det ger dig en mängd möjligheter att styra utomhusbelysningen både
flexibelt och exakt. Dessutom har de en garanterat lång livslängd:
tack vare en relävänlig nollgenomgångskoppling till lysdiodernas höga
inkopplingsströmmar och ett extra högt överspänningsskydd.

Funktioner

•	Tidsberoende driftlägen
•	Intelligent vandalism- och sabotageskydd
•	Efterlystid beroende på gångriktning
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Rörelsedetektorer

MD 280°/230°

Skymningsrelän

MD 200°

TS T

TS

Tidsberoende driftlägen

•

•

Intelligent vandalism- och sabotageskydd

•

Underkrypskydd för fullständig bevakning

•

Valbar efterlystid beroende på gångriktning

•

Individuellt anpassningsbara bevakningsområden

•

Impulsfunktion

•

•

Integrerad knappingång

•

•

•

•

Relävänlig nollgenomgångskoppling

•

•

•

•

Lösenordsskyddad parameterinställning

•

•

•

•

Högt överspänningsskydd

•

•

•

•

Parametrarna kan ställas in med ESY-Pen och ESY-Appen

•

•

•

•

Lätt att anpassa med DEFENSOR REMOTE CONTROL USER

•

•

•

•
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LJUS
ATT
LITA
PÅ
DEFENSOR-RÖRELSEDETEKTORER
Rörelsedetektorerna i DEFENSOR-serien är utrustade med tidsberoende
driftlägen eller intelligent vandalism- och sabotageskydd, vilket gör att de
går att lita på i alla situationer. Dessutom kan de börja användas direkt
med fabriksinställningarna för att sedan ändras med ESY-Pen eller ESYAppen. Individuellt konfigurerbara bevakningsområden och varianter med
valbara efterlystider beroende på gångriktning möjliggör en ännu mer exakt
manövrering samtidigt som den stora mängden monteringsalternativ ger
hög flexibilitet.

280°

230°

	TIDSBEROENDE DRIFTLÄGEN
	INTELLIGENT VANDALISM- OCH SABOTAGESKYDD
	EFTERLYSTID BEROENDE PÅ GÅNGRIKTNING
	UNDERKRYPSKYDD FÖR FULLSTÄNDIG BEVAKNING

BÖJBART SENSORHUVUD FÖR VÄGG- OCH TAKMONTERING
MD 280°/230°
280°

230°

200°

	BEVAKNINGSOMRÅDENA KAN ANPASSAS INDIVIDUELLT
90°

	INTEGRERAD KNAPPINGÅNG
	LÖSENORDSSKYDDAD PARAMETERINSTÄLLNING
	HÖGT ÖVERSPÄNNINGSSKYDD

10°

VRID- OCH BÖJBAR DETEKTORLINS
MD 200°

30°

30°
10°
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DISKRETA
VAKTER
DEFENSOR-SKYMNINGSRELÄN
Skymningsreläerna i DEFENSOR-serien ökar säkerheten runt byggnaden på
ett tillförlitligt och diskret sätt. När mörkret sänkt sig och det omgivande
ljuset inte räcker till kopplar de på belysningen hel- eller halvautomatiskt.
T-varianten kan förses med en extra individuell konfiguration tack vare
tidsberoende driftlägen. Skymningsreläerna garanterar på så sätt flexibilitet
och energieffektivitet samtidigt som nollgenomgångskopplingen ger
exempelvis LED-armaturer en relävänlig drift. Du kan börja använda
produkten direkt med fabriksinställningarna och anpassa dem bekvämt
med ESY-Pen eller ESY-Appen.

TS T
	TIDSBEROENDE DRIFTLÄGEN

TS T

TS

	INTEGRERAD KNAPPINGÅNG
	LÖSENORDSSKYDDAD PARAMETERINSTÄLLNING
	HÖGT ÖVERSPÄNNINGSSKYDD
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280°

TS T

230°

TIDSBEROENDE DRIFTLÄGEN
DEFENSOR-rörelsedetektorerna arbetar vanligtvis i helautomatisk drift och
kopplar om belysningen utifrån rörelser och dagsljusförhållanden. Det här
driftläget går att ändra om det behövs med tanke på användningsplatsen
eller de individuella kraven. 280°- och 230°-varianterna är extra flexibla
eftersom de har en inbyggd klocka.

Precis som namnet antyder tänder DEFENSOR-skymningsreläerna
belysningen när kvällsmörkret sänker sig och släcker den först morgonen
därpå när det finns tillräckligt med dagsljus. I vissa situationer kan det
däremot vara rimligt att avvika från det här driftläget.
T-varianten har därför en inbyggd klocka som tillsammans med
parameterinställningen med ESY-Pen och ESY-Appen gör det möjligt
att avaktivera skymningsreläläget inom vissa tidsfönster. Det gör att
belysningen kan tändas och släckas vid bestämda klockslag.

Med klockan går det att bestämma två tidsfönster under dygnet då
avvikelser från standarddriftläget får ske. Du kan välja mellan helautomatik,
halvautomatik, ett skymningsreläläge samt avsiktlig tändning och släckning
av belysningen. Detektorerna har även koll på aktuellt datum och ställer
därför automatiskt om till sommar- och vintertid.

Konfigurera DEFENSOR-serien
Med ESY-Pen och ESY-Appen kan du enkelt
ställa in parametrar.

DRIFTLÄGEN EFTER TID

DRIFTLÄGEN EFTER TID

RÖRELSEDETEKTORLÄGE:

SKYMNINGSRELÄLÄGE:

TIDSOMKOPPLARLÄGE:

SKYMNINGSRELÄLÄGE:

ljus på vid rörelse och när luxvärdet
inte uppnås.

ljus av vid tillräckligt dagsljus.

ljus på.

ljus av vid tillräckligt dagsljus eller
förinställd tid.

12:00

12:00

12:00

12:00

08:59

18:00
04:59

05:00

22:00
00:00
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06:00

21:59
00:00

00:00

22:00
00:00

09

280°

230°

280°

INTELLIGENT VANDALISMOCH SABOTAGESKYDD

TS T

TS

Rörelsedetektorerna och skymningsreläerna i DEFENSOR-serien kan
användas direkt med fabriksinställningarna. Om du vill anpassa parameterinställningarna efter förutsättningarna på användningsplatsen och
använda enheternas intelligenta funktioner individuellt, kan du enkelt
göra det med hjälp av ESY-Pen och ESY-Appen. ESY-Appen är tillgänglig
utan extra kostnad, ESY-Pen vidarebefordrar kommandona från de mobila
enheterna till IR-sensorerna.

280°- och 230°-varianterna av DEFENSOR-rörelsedetektorerna har därför
försetts med ett intelligent vandalism- och sabotageskydd som håller
dem säkra i alla situationer: Om sensorhuvudet slås bort med våld, förblir
belysningen tänd permanent – och gärningspersonen är fullt upplyst!

Även här ger DEFENSOR-serien ett bättre skydd:
För att förhindra obehörig manipulering har vi medvetet avstått från
inställningselement på sensorn – och ett personligt lösenord i ESY-Appen
skyddar konfigurationen.

Konfigurera DEFENSOR-serien
Med ESY-Pen och ESY-Appen kan du enkelt ställa in
parametrar.

ESY-PEN
E.nr 13 009 48
Alltid rätt verktyg till hands
Med ESY-Pen och ESY-Appen kan du enkelt ställa in
parametrar, fjärrstyra, mäta ljuset och hantera projekt
mobilt för alla fjärrstyrda automations- och ljuslösningar
från ESYLUX.
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200°

LÖSENORDSSKYDDADE
INSTÄLLNINGAR

Utomhusrörelsedetektorer ökar bara skyddet runt byggnaden om de
själva är tillräckligt rustade mot yttre påverkan. Hit hör förutom extrema
temperaturer, vatten och damm även avsiktlig skadegörelse eller
manipulering.

INBROTTSSKYDD:
LJUSET PÅ!

230°

ESY-APP
Ladda ned gratis

Läs mer på
www.esylux.se/esy-pen
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230°

280°

EFTERLYSTID BEROENDE
PÅ GÅNGRIKTNING

200°

INDIVIDUELLT ANPASSNINGSBARA
BEVAKNINGSOMRÅDEN

För att minska energiförbrukningen och utnyttja lysdiodernas livslängd på
bästa sätt, låter rörelsedetektorerna bara belysningen lysa så länge som det
behövs. Men beroende på om en person beträder en tomt eller rör sig bort
från den kan behoven ibland se väldigt olika ut.

DEFENSOR-rörelsedetektorerna har bevakningsområden som ger säkerhet
över stora områden utomhus. Ibland behöver man däremot anpassa
bevakningsområdet för att undvika felaktig tändning och släckning. Om den
medföljande linsmasken inte räcker till för detta kan ytterligare parametrar
ställas in med ESY-Pen och ESY-Appen.

280°- och 230°-utförandena kan därför känna igen om någon går förbi dem
från höger eller vänster eller om personen går förbi under dem och alltså
beträder eller lämnar området för underkrypskyddet. Det går att välja en
individuell efterlystid för var och en av de här fyra rörelseriktningarna.

Hos 200°-utförandena kan känsligheten över hela bevakningsområdet och
därmed räckvidden minskas i flera steg. Hos 280°- och 230°-varianterna
kan du dessutom anpassa enskilda bevakningszoner individuellt med ESYAppen. Det gör du genom att förflytta grafiska manöverelement med fingret
eller ange värden i procent.

EFTERLYSTIDER EFTER GÅNGRIKTNING

BEVAKNINGSOMRÅDET KAN ANPASSAS

230°

8 Min.
Ljus på

230°

Granntomt

280°

16 Min.
Ljus på

Gata
Rörelse mot detektorn
Rörelse bort från detektorn

En 230 ° bevegelsesdetektor er montert over døren. Hvis noen kommer til huset og går
mot detektoren, slukker lyset etter energibesparende 8 minutter etter siste registrerte
bevegelse. Når du går i motsatt retning, vil etterløpstiden beholde lyset på i 16 minutter,
og skaper dermed sikkerhet gjennom et opplyst uteområde.
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Konfigurera DEFENSOR-serien
Med ESY-Pen och ESY-Appen kan du enkelt ställa in
parametrar.

Bevakningsområde
Individuellt anpassat bevakningsområde

I användningsexemplet skulle det maximala bevakningsområdet sträcka sig ut på gatan
och in på granntomten och därmed leda till att belysningen ofta tänds i onödan. Därför
har räckvidden minskats på motsvarande sätt i de här zonerna.
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280°

230°

200°

TS T

TS

280°

INTEGRERAD KNAPPINGÅNG

230°

200°

TS T

TS

200 % ÖVERSPÄNNINGSSKYDD

Om du väljer helautomatisk drift hos DEFENSOR-rörelsedetektorerna, med
rörelse- och dagsljusberoende ljusstyrning, får du högre säkerhet utan
att behöva göra något. Husägare vill däremot ibland själva kunna tända
utomhusbelysningen för att spontant titta ut genom fönstret och se att allt
står rätt till.
Då ger den integrerade knappingången ökad säkerhet och komfort. Den kan
användas för att aktivera belysningen inifrån huset, oavsett driftläge. Skulle
användaren glömma att släcka, släcker rörelsedetektorn ljuset automatiskt
när efterlystiden är slut.
Skymningsreläerna har också en knappingång. Precis som hos rörelse
detektorerna kan man använda den till att spontant tända och släcka
belysningen och även till att aktivera eller avaktivera utomhusbelysningen
permanent i 4 eller 12 timmar.

Blixtnedslag eller kortvarig överbelastning av elnätet
kan orsaka irreparabla skador på installerade
enheter. ESYLUX satsar därför även när det gäller
rörelsedetektorerna och skymningsreläerna i
DEFENSOR-serien på ett överspänningsskydd som
överträffar standardriktlinjerna med hela 100 %:

Surge 2 kV, burst 4 kV!
Surge: stötspänning

Burst: återkommande snabba transienter

EXEMPEL PÅ EN INTEGRERAD KNAPPINGÅNG

20 lux

00:00

08:00

12:00

20:00

24:00

En 200°-rörelsedetektor har installerats på fasaden till ett enfamiljshus. I driftläget
Helautomatik kopplar den om belysningen rörelse- och dagsljusberoende. Med hjälp av
en knapp kan slutanvändaren även tända belysningen manuellt inifrån huset.
Konstljus
Tillräckligt dagsljus
Närvarande
Frånvarande
Knapptryckning
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ENKEL
MONTERING
TACK VARE MÅNGA OLIKA KOMPONENTER

MONTERINGSSOCKEL
Monteringssockeln i Defensor-serien har två kabelgenomföringar med
elastiskt tätningsmembran, vilket gör kabeldragningen enkel. Det går
även att dra en jordkabel med en manteldiameter på upp till 15 mm.

HÖRNSOCKEL
Om du vill montera en rörelsedetektor eller ett
skymningsrelä på hörnet av huset kan du använda
hörnsockeln som finns som tillbehör.

DISTANSHÅLLARE
Med distanshållarna som säljs separat kan du öka
avståndet till monteringsytan något, till exempel
för montering med kabelkanal.

VÄGG- ELLER TAKMONTERING

MONTERING I INNER- ELLER YTTERHÖRN

MONTERING AV DISTANSHÅLLARE

MONTERINGSSOCKEL
Något som också ger framtidssäker flexibilitet är ESYLUX nya plattforms
koncept: skruvhålen på sockelns baksida motsvarar exakt skruvhålen i RCserien från ESYLUX. Det innebär att om du har en RC-rörelsedetektor men
vill kunna använda de nya DEFENSOR-funktionerna, kan du enkelt byta ut
dem mot varandra!

Skruvhål
Kompatibla med RC-serien från ESYLUX

FJÄRRKONTROLL FÖR SLUTANVÄNDARE
•
•
•
•
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	Inställning av ljusstyrka
	Efterlystid (5 eller 15 minuter)
	Ljus PÅ / AV i 12 timmar
	Lösenordsskydd aktiverat via ESY-App och ESY-Pen kan inte överstyras
med denna fjärrkontroll.

Skruvhål
Kopplingsdosa/infälld dosa (60 mm)

DEFENSOR
REMOTE CONTROL USER
E.nr 13 014 62
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DINA
FÖRDELAR
I
KORTHET
DEFENSOR-RÖRELSEDETEKTORER
DEFENSOR-SKYMNINGSRELÄN
Produktgrupp / produktnamn
E.nr

DEFENSOR MD 280°

DEFENSOR MD 230°

DEFENSOR MD 200°

Produktgrupp / produktnamn

DEFENSOR TS T

DEFENSOR TS

vit

13 013 02

13 013 00

13 012 98

E.nr

13 012 96

13 012 97

antracitgrå

13 013 03

13 013 01

13 012 99

FUNKTIONER
RÖRELSEDETEKTERING

Tidsberoende driftlägen (fabriksinställning: inte definierat)

•

Bevakningsområde

280°

230°

200°

Knappingång för manuell PÅ/AV och 4 h/12 h permanent PÅ/AV

•

•

Bevakningsräckvidd vinkelrätt

Ø 40 m

Ø 40 m

Ø 24 m

Högt överspänningsskydd (surge 2 kV, burst 4 kV)

•

•

Bevakningsräckvidd framifrån

Ø 10 m

Ø 10 m

Ø8m

Smarta fabriksinställningar för omedelbar användning

•

•

360°-underkrypskydd (fabriksinställning: PÅ; kan avaktiveras)

Ø4m

Ø4m

Lösenordsskyddad parameterinställning

•

•

Bevakningsområde

upp till 979 m²

upp till 804 m²

upp till 252 m²

Enkel parameterinställning med ESY-Pen och ESY-Appen

•

•

Elektronisk räckviddsanpassning med ESY-Appen

• ( 3 bevakningszoner
kan ställas in separat)

• ( 2 bevakningszoner
kan ställas in separat)

•

BELYSNING

kan vridas +/- 30° horisontellt,
kan böjas 10° vertikalt

Gränssnitt

till- / frånkoppling

till- / frånkoppling

Kontakt

slutare / potentialfri

slutare / potentialfri

Bryteffekt

230 V / 50 - 60 Hz
2300 W/10 A (cos phi = 1),
1150 VA/5 AX (cos phi = 0,5)

230 V / 50 - 60 Hz
2300 W/10 A (cos phi = 1),
1150 VA/5 AX (cos phi = 0,5)

Rörlig sensorlins
Rörligt sensorhuvud

kan böjas +90°/-10° vertikalt

kan böjas +90°/-10° vertikalt

Omkopplingsvärde för ljusstyrka (fabriksinställning: 20 lx)

2 - 2000 lx

2 - 2000 lx

Nollgenomgångsomkoppling

•

•

Tidsberoende driftlägen (fabriksinställning: inte definierat)

•

•

Knappingång

•

•

Efterlystid beroende på gångriktning

•

•

Omkopplingsvärde för ljusstyrka (fabriksinställning: 20 lx)

2 - 500 lx

2 - 500 lx

Vandalismskydd (permanent PÅ vid funktionsfel)

•

•

Knappingång för manuell PÅ/AV och 4 h/12 h permanent PÅ/AV

•

•

•

Skymningsreläfunktion

•

•

•

Strömförsörjning

220 - 240 V / 50 - 60 Hz

220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Högt överspänningsskydd (surge 2 kV, burst 4 kV)

•

•

•

Tillåten omgivningstemperatur under drift

-25 °C...+50 °C

-25 °C...+50 °C

Smarta fabriksinställningar för omedelbar användning

•

•

•

Kapslingsklass

IP55

IP55

Lösenordsskyddad parameterinställning

•

•

•

Skyddsklass

II

II

Enkel parameterinställning med ESY-Pen och ESY-Appen

•

•

•

Slagstyrka

IK07

IK07

Mått

108 x 92 x 46 mm

108 x 92 x 46 mm

Gränssnitt

till- / frånkoppling

till- / frånkoppling

till- / frånkoppling

Kontakt

slutare / potentialfri

slutare / potentialfri

slutare / potentialfri

Bryteffekt

230 V / 50 - 60 Hz
2300 W/10 A (cos phi = 1),
1150 VA/5 AX (cos phi = 0,5)

230 V / 50 - 60 Hz
2300 W/10 A (cos phi = 1),
1150 VA/5 AX (cos phi = 0,5)

230 V / 50 - 60 Hz
2300 W/10 A (cos phi = 1),
1150 VA/5 AX (cos phi = 0,5)

Nollgenomgångsomkoppling

•

•

•

Produktgrupp / produktnamn

Efterlystid (fabriksinställning: 5 min)

60 s...240 min

60 s...240 min

60 s...240 min

TILLBEHÖR

Impulsfunktion

•

•

•

Knappingång

•

•

•

2 - 2000 lx

FUNKTIONER

BELYSNING

TEKNISKA UPPGIFTER
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TEKNISKA UPPGIFTER

E.nr

Produktbeskrivning

Mått

Fäste
DEFENSOR EDGE MOUNTING WH

13 013 04

Hörnsockel till DEFENSOR-serien, vit

107,5 x 91,5 x 31,2 mm

DEFENSOR EDGE MOUNTING AN

13 013 07

Hörnsockel till DEFENSOR-serien, antracit

107,5 x 91,5 x 31,2 mm

Strömförsörjning

220 - 240 V / 50 - 60 Hz

220 - 240 V / 50 - 60 Hz

220 - 240 V / 50 - 60 Hz

DEFENSOR SPACER WH

13 013 05

Distanshållare till DEFENSOR-serien, vit

86,5 x 85,2 x 28 mm

Tillåten omgivningstemperatur under drift

-25 °C...+50 °C

-25 °C...+50 °C

-25 °C...+50 °C

DEFENSOR SPACER AN

13 013 06

Distanshållare till DEFENSOR-serien, antracit

86,5 x 85,2 x 28 mm

Kapslingsklass

IP55

IP55

IP55

Fjärrkontroll

Skyddsklass

II

II

II

ESY-Pen

13 009 48

IK07

IK07

IK07

ESY-Pen och ESY-Appen, en duo för alla ändamål:
(1) programmering, (2) fjärrstyrning (3) ljusmätning, (4) projekthantering

166 x 24 x 21,5 mm

Slagstyrka
Mått

108 x 92 x 138 mm

108 x 92 x 138 mm

108 x 92 x 108 mm

DEFENSOR REMOTE CONTROL USER

13 014 62

Slutanvändarfjärrkontroll för utomhusrörelsedetektorerna och skymningsreläerna
i DEFENSOR-serien

56 x 29 x 7 mm
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ALLTID RÄTT
VERKTYG TILL HANDS

STÄLL ENKELT IN PARAMETRAR, FJÄRRSTYR, MÄT LJUSET
OCH HANTERA PROJEKT MOBILT
Oavsett om det handlar om närvarodetektorer, utomhusarmaturer med
rörelsedetektor eller ljussystem med ESYLUX Light Control – med
ESY-Pen och ESY-Appen har du alltid tillgång till rätt verktyg för alla
fjärrstyrda ESYLUX-lösningar.

Bluetooth-styrning för
Android och iOS

HANTERA PROJEKT MOBILT
ESY-Pen och ESY-Appen gör det möjligt att spara, hämta och överföra de
konfigurerade projekten:
•	Varje projekt går att spara med ett eget projektnamn och en individuell
beskrivning i ESY-Appen
•	Inget projekt är för stort för ESY-Appen: Det går att skapa upp till
64 våningsplan med upp till 64 rum på varje våning och upp till
64 enheter per rum
•	I ESY-Appen kommer man alltid till det önskade rummet från projektet
med några få klick och kan snabbt hitta, välja och ställa in parametrar för
ESYLUX-produkter
PROGRAMMERING

MOBIL HANTERING

KLONING

DOKUMENTERING

•	Konfigurerade projekt kan sparas och vid behov skickas vidare till andra
användare i ESY-Appen. Tidigare utförda konfigurationer kan enkelt
hämtas och omedelbart överföras (klonas) till produkter av samma typ
med hjälp av ESY-Pen
•	Projektdokumentationen sammanfattas i en projektrapport som kan
skickas som PDF-dokument och vid behov även skrivas ut

ESY-Pen och ESY-Appen möjliggör enkel
driftsättning och programmering.
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Via ESY-Appen har du alltid tillgång till
ditt projektbibliotek!
Och för maximal flexibilitet: Skapa
projekt på kontoret och skicka sedan
konfigurationen till byggplatsen.

Tidigare utförda konfigurationer kan
enkelt hämtas och överföras (klonas) till
produkter av samma typ med hjälp av
ESY-Pen.

Projektdokumentationen sammanfattas
i en PDF-rapport som kan skickas och
vid behov även skrivas ut.
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LÅNGLIVAD
SYNERGI
ALVA-UTOMHUSARMATURER OCH DEFENSOR
Redan tack vare de matchande färgnyanserna och det eleganta utseendet
är ALVA-utomhusarmaturerna från ESYLUX perfekta att kombinera
med DEFENSOR-serien. Det ytbehandlade aluminiumhuset, den höga
slaghållfastheten och de långlivade inbyggda lysdioderna kombineras med
DEFENSOR-skyddsfunktionerna till en intelligent ljuslösning som verkligen
går att lita på.

LED-UTOMHUSARMATURER I ALVA-SERIEN

230 V

•	Robust och ytbehandlat aluminiumhus
•	Klotter- och smutsavvisande
•	Armaturvarianter med inbyggd rörelsedetektor

När du styr pollare och Up-/Downlights i ALVA-serien med en DEFENSOR-rörelse
detektor får du en belysningslösning utomhus som både är snygg och intelligent.
Som alternativ eller komplement erbjuder ALVA-serien till exempel pollare med inbyggd
DALI-rörelsedetektor.
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ESYLUX-BOLAG
ESYLUX Deutschland GmbH

ESYLUX Belgium nv

ESYLUX Danmark ApS

ESYLUX France SARL

An der Strusbek 40
22926 Ahrensburg I Deutschland
t: +49 4102 489 0
info@esylux.de
www.esylux.de

Vlamstraat 7 bus 2
9450 Denderhoutem-Haaltert I België
t: +32 53 850 570
info@esylux.be
www.esylux.be

Kokholm 3A
6000 Kolding I Danmark
t: +45 76 72 90 90
info@esylux.dk
www.esylux.dk

5 rue de Castiglione
75001 Paris I France
t: +33 1 5345 10 55
info@esylux.fr
www.esylux.fr

ESYLUX Nederland B.V.

ESYLUX Norge AS

ESYLUX Österreich GmbH

ESYLUX Portugal, Lda.

Leeghwaterstraat 35
3364 AE Sliedrecht I Nederland
t: +31 184 647 000
info@esylux.nl
www.esylux.nl

Strandveien 33
1366 Lysaker I Norge
t: +47 2255 52 00
info@esylux.no
www.esylux.no

Hafenstraße 2A
4020 Linz I Österreich
t: +43 732 788 188 0
info@esylux.at
www.esylux.at

Lagoas Park Edifício 8, Piso 1
2740-244 Porto Salvo I Portugal
t: +351 214 236 170
comercial@esylux.pt
www.esylux.pt

ESYLUX Russia

ESYLUX Suomi Oy

ESYLUX Sverige AB

ESYLUX Swiss AG

ООО "ИЗИЛЮКС РУ"
ул. Лётная, д. 21, пом. VI
141018, г. Мытищи,
Московская область I Россия
t: +7 495 782 72 40
info@esylux.ru
www.esylux.ru

c/o Oy DJS-Automation AB
Vitikka 1 D
02630 Espoo | Suomi
t: +358 20 779 26 60
info@esylux.fi
www.esylux.fi

Färögatan 33
164 51 Kista I Sverige
t: +46 470 853 00
info@esylux.se
www.esylux.se

Heidelbergstrasse 9
8355 Aadorf I Schweiz
t: +41 44 808 61 00
info@esylux.ch
www.esylux.ch

ESYLUX Asia Ltd.

ESYLUX GmbH (Export)

No. 4 32/F Saxon Tower
7 Cheung Shun Street
Lai Chi Kok I Kowloon I Hong Kong
t: +852 3107 89 12
sales@esylux.com.hk
www.esylux.com.hk

An der Strusbek 40
22926 Ahrensburg I Germany
t: +49 4102 888 80 0
sales@esylux.com
www.esylux.com

HANDELSFÖRETAG
Australia

China

Cyprus

Czech Republic

Q Automation Pty. Ltd.
29 Fowler Street
Box Hill South
Victoria, 3128
t: +61 1300 757 627
esylux@qautomation.com.au
www.qautomation.com.au

WanLand Automation
Equipment (Shanghai) Co., Ltd.
No. 158 Shuanglian Road,
Qingpu District
Shanghai I China
t: +86 21-54161602
info@wanland.asia
www.wanland.com.cn

SurgeTech Ltd.
117 Athalassas Avenue
2013, Nicosia I Cyprus
t: +357 22 276 300
info@surgetech.com.cy
www.surgetech.com.cy

N.G. Elektro Trade, a.s.
Jáchymovská 1370
363 01 Ostrov
t: +420 351 124 923
filip@ngelektro.cz
www.ngelektro.cz

India

Ireland

Lithuania

New Zealand

iTvis Innovations Pvt. Ltd.
3, Kalika Plaza, Bhabha Nagar,
Mumbai Naka, Nashik,
Maharashtra 422011
t: +91 253 250144
info@itvisinnovations.com
www.itvisinnovations.com

Core Distribution
17b Goldenbridge Industrial Estate,
Tyrconnell Road, Inchicore, D08 WD50
Dublin 8
Republic of Ireland
t: +353 (0)1 4537033
sales@coreelectrical.ie
www.coreelectrical.com

Uab “ENERGOZONA”
Smolensko g. 10
Vilnius 03201
t: +370 616 01229
info@energozona.lt
www.energozona.lt

Simx Ltd
1 Haliday Place,
East Tamaki, Auckland 2013
t: +64 (9) 259 1660
lighting@simx.co.nz
www.simx.co.nz

Slovakia

United Arab Emirates

N.G. ELEKTRO, s.r.o.
J. Bottu 432
956 18 BOŠANY
t: +421 385 427 045
melus@ngelektro.sk
www.ngelektro.sk

Beta Trading Establishment
Ras Al Khor Industrial Area 2
Dubai
t: +971-4 7069777
tareq.abdelhadi@betag.com
www.betag.com
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