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Suurempi halkaisija
tarjoaa lisää vaihtoehtoja:
ESYLUXin FLAT LARGE läsnäoloilmaisin
ESYLUX tuo markkinoille uudet FLAT-läsnäolo- ja liikeilmaisimet, joiden
halkaisija on suurempi kuin perusmalleissa. FLAT LARGE -ilmaisimet
laajentavat sarjan käyttömahdollisuuksia esimerkiksi suurissa kojerasioissa
tai pinta-asennuksessa. Myös uusilla malleilla on monenlaisia käyttötapoja.

Erikokoiset haaroitusrasiat, uppoasennus, taso- tai pinta-asennus –
asennusolosuhteet ovat usein vaihtelevat ja niissä tarvitaan sopivia
tuoteratkaisuja. ESYLUX tuo nyt markkinoille suuremmat FLAT-sarjan läsnäolo- ja
liikeilmaisimet, jotta sarjan käyttömahdollisuudet olisivat mahdollisimman
monipuolisia.

Suurempi halkaisija pinta-asennusrasioihin
FLAT LARGE -ilmaisinten pyöreiden valkoisten suojusten halkaisija on 104 mm,
ja ne sopivat siksi asennettaviksi esimerkiksi suuriin koje- tai jakorasioihin. Lisäksi
uusi koko mahdollistaa design-ilmaisimien tyylikkään pinta-asennuksen: suojukset
istuvat tasaisesti ESYLUXin AP-C-pinta-asennusrasioihin.

Kuten normaalikoon mallejakin, FLAT LARGE -läsnäoloilmaisimia on saatavilla
monenlaisiin käyttötarkoituksiin ja niillä on erilaisia toimintoja. 230 V:n mallit
sopivat läsnäoloon ja päivänvaloon perustuvaan kytkentään releitä suojaavalla
nollapisteliitännällä. DALI- ja KNX-versiot puolestaan huolehtivat läsnäoloon ja
päivänvaloon perustuvasta vakiovalonsäädöstä. DALI-ilmaisimen ansiosta
asennus käy vaivatta, sillä se säätää kytketyn liitäntälaitteen DALI-

perusparametrit itsenäisesti. KNX-ilmaisin tarjoaa kattavat 47 viestintäobjektia ja
tarvittaessa yövalotoiminnon, jossa on kiinteitä erivärisiä LED-lamppuja.

Kaikilla FLAT LARGE -ilmaisimilla on halkaisijaltaan 8 metrin kantomatka ja 360°
tunnistusalue. Jos ilmaisimen kantomatka ei riitä, useampia laitteita voidaan liittää
yhteen. Kaikissa ilmaisimissa on painiketulo, joka mahdollistaa myös
puoliautomaattisen käytön.

ESYLUX – Performance for Simplicity
ESYLUX kehittää, tuottaa ja myy automaatio- ja valoratkaisuja, jotka parantavat
elämänlaatua ja energiatehokkuutta toimistorakennuksissa, opetustiloissa ja
sairaanhoitolaitoksissa. Keskiössä ovat yksilölliset toiveet ja tarpeet, ja
yrityksemme panostaa erityisesti tuoteratkaisujen helppokäyttöisyyteen. 50
vuoden kokemus alalta on antanut meille niin tukkukauppiaiden, asennuksia
tekevien yritysten, sähkö- ja valosuunnittelijoiden kuin arkkitehtienkin
luottamuksen. Asiakkaamme ja kumppanimme luottavat myös ESYLUXin
asiantuntijoiden tarjoamaan neuvontaan. Tutkimus, kehitys ja tuotanto Saksan
Ahrensburgissa takaa tuotteiden korkean laadun. Toimintamme on
maailmanlaajuista: ESYLUX tekee yhteistyötä kokeneiden yritysten kanssa. Useat
tytäryhtiöt edustavat sitä Euroopassa, Aasiassa ja Oseaniassa.

Lisätietoja on osoitteessa www.esylux.fi
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