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Suuri tunnistusetäisyys 
pitkiin käytäviin: ESYLUXin 
läsnäolo- ja liikeilmaisimet 
PD-C ja MD-C 360i/40 
Corridor 
COMPACT-sarjan läsnäolo- ja liikeilmaisimet PD-C ja MD-C 360i/40 Corridor 
ovat ESYLUXin uusi tuoteratkaisu käytävätilojen energiatehokkaaseen 
valonohjaukseen. Koska niiden tunnistusetäisyys on jopa 40 m, pitkäänkin 
käytävään riittää vain yksi ilmaisin, mutta ilmaisimia voidaan myös yhdistää 
rinnakkaiskytkennän avulla. Integroitu volframi-alkukontakti mahdollistaa 
LED-valaisimien releitä suojaavan kytkennän. 
 
Toimistoissa, oppilaitoksissa ja sairaanhoitolaitoksissa tarvepohjaisesti 

ohjautuvan rakennusautomaation ratkaisut on usein mukautettava 

käyttöympäristöön. Esimerkiksi läsnäoloilmaisimet soveltuvat ensisijaisesti 

kattoasennukseen ja niiden tunnistusalue on soikea, joten niiden 

tunnistusetäisyys on mahdollisimman suuri. Näin laitteita myös tarvitaan 

vähemmän. 

 

Suuri tunnistusetäisyys – myös editse kulkevien liikkeiden suhteen 
ESYLUXin uusien läsnäolo- ja liikeilmaisinten PD-C ja MD-C 360i/40 Corridor 

tunnistusetäisyys on halkaisijaltaan 40 m. Ne tunnistavat liikkeet sekä käytävän 

suuntaisesti että sen poikkisuunnassa. Ne tunnistavat editse kulkevat liikkeet 20 

metrin etäisyydellä. Suuren tunnistusetäisyyden ansiosta pitkäänkin käytävään 

riittää yksi ilmaisin, joka voi kytkeä valaistuksen läsnäolon, liikkeiden ja 



  

 

päivänvalon määrän perusteella. Jos yksi ei kuitenkaan riitä, sarjaan voidaan 

yhdistää jopa kahdeksan laitetta rinnakkaiskytkennällä. 

 

Kaikki hyöty LEDien käyttöiästä 
Ilmaisinten volframi-alkukontakti mahdollistaa LED-valaisinten releitä suojaavan 

kytkennän, ja tarpeen mukaan ohjautuva automaatio takaa, että LEDien pitkä 

käyttöikä voidaan hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti. Vaihtoehtoisesti valot 

voidaan sytyttää myös manuaalisesti painiketulon avulla. DIP-kytkintä käyttämällä 

voidaan määrittää, että vain valojen sytyttäminen on mahdollista. Näin valoja ei 

pystytä sammuttamaan vahingossa esimerkiksi, kun porraskäytävässä on muita 

ihmisiä. Impulssikäytössä ilmaisimilla voidaan ohjata porrasvalaistusautomaatteja 

ja signaalilaitteita sekä ohjelmoitavia ohjausjärjestelmiä (SPS). 

 

Kuten kaikki COMPACT-sarjan ilmaisimet, PD-C ja MD-C 360i/40 Corridor -

mallien kaksiosaiset kotelot on helppo asentaa ja litteän Powerboxin ansiosta 

johdotukselle jää ruhtinaallisesti tilaa. Tehtaalla valmiiksi tallennetun ohjelman 

ansiosta laitteet ovat heti käyttövalmiita. Parametreja voidaan tarvittaessa säätää 

kätevästi potentiometrillä tai käyttämällä ESYLUXin ESY-Peniä ja älypuhelinta tai 

tablettia. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

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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