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Persbericht – ESYLUX automatisering 

Uiterst belastbaar – voor een behoeftegestuurde 
ledverlichting: de bewegingsmelder MD 180i/16 
BASIC 

Ahrensburg (Duitsland), 15 juni 2017. De wandbewegingsmelder MD 180i/16 
BASIC van ESYLUX verlaagt automatisch de energiekosten in 
kantoorgebouwen of onderwijsinstellingen en vereenvoudigt tegelijkertijd 
de overgang naar een behoeftegestuurde ledverlichting. Zowel het geringe 
opgenomen vermogen als het voorloopcontact van wolfraam van het 
apparaat dragen hiertoe bij. Bovendien kan er dankzij de compatibiliteit met 
reeds ingebouwde merkschakelaars snel tijdens bedrijf worden 
gemoderniseerd. 

Veel gebouwenbeheerders vernieuwen hun verlichting momenteel met op led-

gebaseerde lichtoplossingen. Met behulp van aanwezigheidssensoren en 

bewegingsafhankelijke besturing wordt de levensduur van deze lichtbron 

optimaal benut. De hoge inschakelstromen van leds vormen echter een reëel 

gevaar voor het relais van de aanwezigheidssensoren en bewegingsmelders. 

Eenvoudige en toch intelligente oplossing voor beperkte budgetten 
Een mogelijkheid om dit gevaar te voorkomen, is het gebruik van een 

voorloopcontact van wolfraam, waarover de nieuwe wandbewegingsmelder MD 

180i/16 BASIC van ESYLUX beschikt. De aanwezigheidssensoren en 

bewegingsmelders van de BASIC Serie zijn met name geschikt voor de 

toepassing in kostengevoelige projecten of in projecten waarbij een eenvoudige 

functionaliteit volstaat. Met behulp van zijn bewegingsmelders en lichtsensoren 

let de MD 180i/16 BASIC erop dat de verlichting in gangen, trappenhuizen of 

lobby's alleen brandt wanneer dit werkelijk nodig is. De melder optimaliseert de 

ontstane besparing door een lager energieverbruik van minder dan 0,3 W. 

Te combineren met andere schakelaarmerken en geschikt voor 
impulsbedrijf  
Het design zorgt ervoor dat de wandmelder compatibel is met gangbare 

schakelaarprogramma’s, waardoor het eenvoudig is om de melder snel te 
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vervangen tijdens bedrijf. Daar waar het belangrijk is dat de verlichting ook 

handmatig kan worden geschakeld, kan dit via een geïntegreerde 

impulsgeveringang worden gerealiseerd. "Automatisering is bij ons nooit strikt 

noodzakelijk, maar altijd slechts een mogelijkheid", benadrukt Marcus Pabsch, 

hoofd Productmanagement. Bovendien is de melder in staat om met behulp van 

een pulsbedrijf trappenhuisautomaten en signaalgevers aan te sturen of een 

programmable logic controller (PLC). 

De MD 180i/16 BASIC beschikt over een detectiehoek van 180° en een bereik 

van 16 meter in diameter. Daar waar dit niet voldoende is, kunnen maximaal zes 

melders parallel met elkaar worden geschakeld. Op locaties met ongunstige 

omstandigheden, zoals bijvoorbeeld in vochtige ruimtes, kan de 

bewegingsmelder met een bijbehorende afdekking voor beschermingsgraad IP44 

worden uitgerust. De bijbehorende schroeven zijn van rvs. De parameters van de 

MD 180i/16 BASIC kunnen met de afstandsbediening worden ingesteld en 

dankzij de voorprogrammering af fabriek kan de melder meteen in gebruik 

worden genomen. 
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Foto's en fotobijschriften 
 
[Foto: basic] 

 
Foto: ESYLUX GmbH 
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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. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


