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Automaation ja valon 
älykästä synergiaa: ESYLUX 
Light + Building 2020 -
messuilla 
ESYLUX esittäytyy Light + Building 2020 -messuilla päivitetyllä 
messuosastollaan, jolla valmistaja esittelee innovaatioitaan älykkäiden 
automaatio- ja valaistusratkaisujen alalla. Niihin kuuluu markkinoille 
lanseerattava DEFENSOR-sarja, joka sisältää turvallisuutta parantavia 
liiketunnistimia ulkokäyttöön ja hämäräkytkimiä, sekä ESYLUX Light 
Control ELC -päivitys ja lisätoimintoja ESYLUX-valaistusjärjestelmiin. 
Sisätilojen tarpeen mukaan ohjautuvaan automaatioon ESYLUX tarjoaa 
DALI-2-teollisuusstandardin mukaisia läsnäoloilmaisimia.  
 
ESYLUX esitteli kaksi vuotta sitten kauttaaltaan uudistetun messuosastonsa, ja 

nyt myös Light + Building 2020 -messujen kävijät pääsevät ihailemaan 

valmistajan messuosaston selkeää rakennetta. Huomiota haluttiin ohjata 

olennaiseen, joten pääosaston sähkötekniikalle varattua alaa optimoitiin 

kohdennetusti. Tuttuun tapaan ratkaisuportaaleissa esitellään havainnollisia 

käyttöesimerkkejä toimistoissa, opetustiloissa ja sairaanhoitolaitoksissa – 

esimerkiksi avotoimistoissa, päivähoitoyksiköissä ja vanhainkodeissa. 

 

Lisätoimintoja ELC-valaistusjärjestelmiin 
ESYLUXin uusimmat innovaatiot ovat myös vierailun arvoisia. ESYLUX Light 

Control ELC -valaistusratkaisuihin, jotka on mahdollista ryhmittää, skaalata ja 

verkottaa yksinkertaisella plug-and-play-tekniikalla, on lisätty kattavasti 

lisätoimintoja. Näin ELC-järjestelmien käyttömahdollisuudet laajenevat mitä 



  

 

 

 

erilaisimpiin vaatimuksiin sopiviksi. Esimerkiksi joukkotoiminto lisää 

työskentelymukavuutta avotoimistoissa. Messuosastolla vierailijoille esitellään 

monipuolisia plug-and-play-konfiguraatioita ELC-näyttelymallin avulla. Paikan 

päällä havainnollistetaan ryhmitystä ja skaalausta, joukkotoimintoa tai kanavien 

vapaata määritystä plug-and-play-tekniikalla.  

 

DEFENSOR-sarjalla lisää suojaa ulkotiloihin 
DEFENSOR-sarjan ulkoliikeilmaisimien ja hämäräkytkinten myötä ESYLUX tuo 

markkinoille uusia automaatioratkaisuja, joissa painopisteenä on turvallisuus. 

Sarja erottuu tavallisista ratkaisuista kellonaikasidonnaisilla käyttötiloillaan, 

älykkäällä suojauksella ilkivaltaa ja tihutöitä vastaan sekä kulkusuunnan 

mukaisilla viiveajoilla. Sarjan ylijännitesuoja on huomattavasti normien mukaisia 

arvoja parempi, ja salasanasuojaus estää luvattoman parametrien määrityksen. 

 

DALI-2-standardin BMS-läsnäoloilmaisimet 
ESYLUXin COMPACT-sarjan BMS-läsnäoloilmaisimet sopivat älykkääseen DALI-

2-teollisuusstandardien mukaiseen valo-ohjaukseen. Ne toimivat DALI-2-

luokituksen mukaan niin sanottuina syöttölaitteina, jotka lähettävät 

läsnäolotunnistuksen ja valomittauksen tulokset kunkin laitteiston ohjauslaitteille. 

BMS-läsnäoloilmaisimista on saatavana useita malleja monenlaisille 

tunnistusalueille. Kuten kaikissa COMPACT-sarjan tuotteissa, ilmaisimissa on 

asennusta nopeuttava ja helpottava kaksiosainen kotelo, anturipää ja 

Powerbox.  
 

ESYLUX odottaa kiinnostuneita kävijöitä pääosastollaan hallissa 11.1, 

näyttelyosastolla C51, ja valaistusosastolla hallissa 3.1, näyttelyosastolla D95.  

 

 

   

 
  



  

 

 

 

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. Yli 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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Yritysviestinnän edustaja 
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Kuva & kuvatekstit 
(Lähde: ESYLUX GmbH) 

 

ESYLUX-mallien pääosasto Light + Building 2020 -messuilla 
 

 

 

 
ESYLUX Key Visual Light + Building 2020 
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