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Persbericht – ESYLUX-buitenverlichting 

Energie-efficiënt en uitermate robuust:  
nieuwe AFL SUN LED-schijnwerper met geïnte-
greerde bewegingsmelder 

Ahrensburg, 17 januari 2017. De fabrikant ESYLUX presenteert nieuwe 
varianten van zijn SUN LED-schijnwerpers met geïntegreerde sensor-
techniek voor bewegingsdetectie en lichtmeting. De gebruiker krijgt zo een 
robuuste en intelligente lichtoplossing die op gevels, parkeerplaatsen en 
andere locaties buitenshuis automatisch voor zowel optimale helderheid 
als energie-efficiëntie zorgt. De schijnwerpers zijn flexibel inzetbaar door de 
snelmontagebeugel van ESYLUX en het feit dat deze zowel horizontaal als 
verticaal kan worden gedraaid, afhankelijk van de omgevingsvereisten. Zo 
nodig kunnen meerdere armaturen intelligent met elkaar worden 
gecombineerd. 

Opdrachtgevers en gebouwenbeheerders zijn op het gebied van buitenverlichting 

al lang geleden begonnen met de omschakeling naar energie-efficiënte LED's. 

Het feit dat deze armaturen door een bewegings- en lichtsensor worden 

geregeld, komt bovendien de verwachte levensduur van de lichtbron ten goede. 

Duurzame automatiseringsoplossing – ook dankzij nuldoorgangs-
schakeling 
Ook om die reden heeft ESYLUX nieuwe varianten van zijn schijnwerperserie 

SUN ontwikkeld, die met een geïntegreerde bewegingsmelder zijn uitgerust. Het 

detectiebereik van de melder bedraagt 160 graden, zijn bereik 12 meter in 

diameter. Pas wanneer er een beweging wordt gedetecteerd en de ingestelde 

waarde van 3-1000 lux wordt onderschreden, zorgen de PIR- en lichtsensor-

techniek van de melder voor automatische inschakeling. Indien in de nalooptijd 

geen beweging meer wordt waargenomen, schakelt de melder de armatuur weer 

uit. "Dit zorgt voor een hogere energie-efficiëntie en betekent ook dat de 

gebruiker langer profiteert van de LED's", aldus productmanager Sebastian 

Zimmermann. Want pas door het behoefteafhankelijk schakelen wordt de 

nominale levensduur van 50.000 uur (LM80B50) efficiënt benut. Om daarnaast 
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de duurzaamheid van zijn eigen relais te garanderen, werkt de bewegingsmelder 

met een zuinige nuldoorgangsschakeling.  

Robuuste en eenvoudig te installeren uitvoering 
Detectiehoek en bereik van de bewegingsmelder kunnen via het meegeleverde 

lensmasker worden aangepast door de asuitlijning verticaal of horizontaal te 

verstellen. De ruime aansluitdoos met eenvoudig toegankelijke klemmen maakt 

indien nodig een eenvoudige doorbedrading mogelijk. Op deze manier kan zowel 

een parallelschakeling van meerdere automatische armaturen als een intelligente 

master-/slaveschakeling worden gerealiseerd, waarbij de ene armatuur met 

geïntegreerde sensortechniek tot negen standaardvarianten van de serie 

bewegingsafhankelijk kan schakelen. Indien nodig kan de schijnwerper met 

behulp van de snelmontagebeugel van ESYLUX flexibel worden gemonteerd op 

een vlakke wand of aan binnen- en buitenhoeken. 

De witte of zwarte behuizingen zijn gemaakt van robuust spuitgietaluminium en 

de buitenliggende bouten van roestvrij staal zorgen voor een stabiele 

bevestiging. Dankzij IP-beschermingsgraad 65 kan de gebruiker vertrouwen op 

een optimale afdichting, temperaturen van -25 °C tot +40 °C leveren ook geen 

probleem op. De AFL SUN-schijnwerpers zijn leverbaar in varianten met een 

vermogensopname van 10, 30 of 50 Watt (met twee behuizingsgrootten) en een 

lichtkleur van 3000 of 5000 Kelvin.  
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Foto's en fotobijschriften 
 
[Foto: AFL SUN] 
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Over ESYLUX – Performance for Simplicity 
ESYLUX ontwikkelt, produceert en verkoopt producten voor meer energie-efficiëntie, 

comfort en veiligheid in gebouwen, waarbij het zwaartepunt ligt op sensorgebaseerde, 

vraaggestuurde automatisering en verlichting. Het doel is verbetering van de 

levenskwaliteit van de mens met behulp van intelligente en gebruikersvriendelijke 

oplossingen, die voldoen aan de meest complexe eisen, maar toch altijd gemakkelijk 

kunnen worden gerealiseerd. Tot de partners van de onderneming met hoofdkantoor in 

de omgeving van Hamburg behoren onder meer groothandelaren, installatiebedrijven, 

elektro- en lichtplanners, alsmede architecten. Deze vertrouwen op bijna 50 jaar 

marktervaring, de hoge mate van servicegerichtheid en de voorkeur voor een Duitse 

locatie voor wat betreft onderzoek, ontwikkeling en productie. De verkoop vindt 

wereldwijd plaats: ESYLUX werkt op vijf continenten met 17 ervaren 

handelsondernemingen samen en wordt in Europa, Azië en Oceanië door in totaal 13 

dochterondernemingen vertegenwoordigd. 

 


