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Energiebesparende 
sensortechnologie is nu nog 
gebruiksvriendelijker: 
ESYLUX-
aanwezigheidssensoren voor 
plafondmontage  
Fabrikant ESYLUX heeft zijn assortiment aanwezigheidssensoren en 
bewegingsmelders uitgebreid met een breed scala aan nieuwe varianten die 
speciaal zijn ontworpen voor plafondmontage. Deze varianten zijn bekende 
beproefde apparaten van de series BASIC, COMPACT en FLAT; de nieuwe 
varianten zijn nu ook inclusief montagebeugels met veerklemmen. Dit 
vereenvoudigt de installatie en, omdat alles nu onder één artikelnummer 
valt, wordt ook het bestelproces vereenvoudigd. De regeltechnologieën die 
door de sensoren worden gebruikt, variëren van ON/OFF en KNX tot de 
industriestandaard DALI-2. 
 
Energiebesparing is nu belangrijker dan ooit. Daarom moeten kantoren, 

onderwijsinstellingen en zorginstellingen tijdig upgraden naar moderne LED-

verlichting en naar een sensorgebaseerd, behoefteafhankelijk 

verlichtingsbesturingssysteem. Om dit proces gemakkelijker te maken, heeft 

ESYLUX zijn portfolio van aanwezigheidssensoren en bewegingsmelders 

uitgebreid met een breed scala aan nieuwe varianten. 

 

Eenentwintig sensoren voor ON/OFF, KNX, DALI en DALI-2 



  

 

 

 

Er zijn in totaal 21 melders, die stuk voor stuk bekende en beproefde apparaten 

zijn waarvan de vorige varianten uitsluitend bedoeld waren voor inbouwmontage 

en alleen op andere manieren konden worden gemonteerd door de juiste 

accessoires aan te schaffen. Om het bestelproces te vereenvoudigen door 

slechts één artikelnummer te gebruiken en om de montage zelf gemakkelijker te 

maken, heeft ESYLUX nieuwe varianten van deze sensoren ontwikkeld. Deze 

nieuwe varianten zijn standaard voorzien van een montagebeugel met 

veerklemmen en daarom vooraf voorbereid voor plafondmontage; ook een tegen 

stof beschermde doos is inbegrepen. 

 
De nieuwe sensoren zijn verkrijgbaar in de instapserie BASIC, de veelzijdige 

COMPACT-serie en de FLAT-serie met verzonken profiel en er zijn uitvoeringen 

voor verschillende besturingstechnologieën. Deze variëren van een eenvoudige 

ON/OFF-schakelaar tot aanwezigheids- en daglichtafhankelijke constante 

verlichtingsregeling met KNX, DALI of DALI-2. De DUO DALI-

aanwezigheidssensoren van de COMPACT-serie met offsetregeling van twee 

lichtkanalen en optionele oriëntatieverlichting zijn nu ook verkrijgbaar in een 

uitvoering voor plafondmontage. 

 

 

 

 

 

 
  



  

 

 

 

Over ESYLUX - performance for simplicity 
ESYLUX ontwikkelt, produceert en verkoopt intelligente automatiserings- en 

verlichtingsoplossingen voor een betere levenskwaliteit en energie-efficiëntie in 

kantoorgebouwen, onderwijs- en zorginstellingen.eiten. De eisen en behoeften 

van de individuele mens staan centraal in de activiteiten van het bedrijf. ESYLUX 

hecht bijzonder veel waarde aan de eenvoudige toepassing van zijn 

productoplossingen. Klanten en partners van ESYLUX zijn groothandelaren, 

installatiebedrijven, elektro- en lichtadviseurs en  architecten die vertrouwen op de 

meer dan 50 jaar marktervaring en het persoonlijke, specialistische advies van 

ESYLUX-experts. Bovendien voldoet ESYLUX aan de hoogste kwaliteitsnormen 

op het gebied van onderzoek, ontwikkeling en productie in zijn Duitse vestiging in 

Ahrensburg. De verkoop vindt wereldwijd plaats: ESYLUX werkt samen met 

ervaren handelspartners en wordt vertegenwoordigd door talrijke distributeurs in 

Europa, Azië en Oceanië. 

Ga voor meer informatie naar www.esylux.com 
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Aanwezigheidssensoren en bewegingsmelders voor plafondmontage  
Aanwezigheidssensoren en bewegingsmelders voor plafondmontage van de 

series COMPACT, FLAT en BASIC vereenvoudigen zowel het bestelproces als 

de montage zelf. 
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