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Älykästä ja turvallista valo-
ohjausta: ESYLUXin 
DEFENSOR 
Uuden DEFENSOR-sarjan ulkoliikeilmaisimien myötä ESYLUX laajentaa 
älykkään valo-ohjauksen mahdollisuuksia ja panostaa samalla 
turvallisuuteen. Tässä ovat apuna ilmaisimien kellonaikasidonnaiset 
käyttötilat, älykäs suojaus ilkivaltaa ja tihutöitä vastaan ja kulkusuunnan 
mukaiset viiveajat sekä hyvä ylijännitesuojaus ja salasanalla suojattu 
parametrien määritys. Sarjan täydentävät DEFENSOR-hämäräkytkimet. 
 
Ulkovalaistuksen anturipohjainen ohjaus parantaa energiatehokkuuden ja 

mukavuuden lisäksi koko rakennuksen turvallisuutta. Nämä seikat ovatkin 

keskeisiä ESYLUXin uuden DEFENSOR-sarjan ulkoliikeilmaisimissa ja 

hämäräkytkimissä. 

 

Joustavaa ohjausta kellonaikasidonnaisilla käyttötiloilla  
Liikeilmaisimia on saatavana valaistuskulmissa 280°, 230° ja 200°. 280°:n ja 

230°:n malleissa on sisäinen kello, jonka avulla vakiokäyttötilasta on mahdollista 

poiketa vuorokauteen (24 h) määritettyjen kahden aikaikkunan kuluessa. 

Valittavissa ovat täysautomatiikka, puoliautomatiikka, hämäräkytkintila ja 

valaistuksen hallittu kytkeminen tai sammuttaminen. Tämä mahdollistaa joustavan 

ohjauksen ja lisää turvallisuutta tai energiatehokkuutta käyttötarkoituksen 

mukaan.  

 

Suojaus ilkivaltaa ja tihutöitä vastaan sekä yksilölliset viiveajat 
280°:n ja 230°:n malleissa oleva käännettävä anturin pää mahdollistaa 

kiinnityksen kattoon, ja lisäksi näissä malleissa on älykäs suojaus ilkivaltaa ja 

tihutöitä vastaan: jos anturin pää irrotetaan väkivalloin, valaistus ei sammu – ja 



  

 

tekijä pysyy valossa näkyvillä. Lisäksi nämä mallit tunnistavat, ohittaako henkilö 

ne oikealta vai vasemmalta tai kulkeeko henkilö niiden alta ja astuuko henkilö 

aliryömintäsuojan alueelle tai poistuuko hän siltä. Kullekin neljälle kulkusuunnalle 

on määritettävissä yksilöllinen viiveaika. Tämä parantaa entisestään turvallisuutta 

ja energiatehokuutta.  
 
Kaikissa DEFENSOR-sarjan laitteissa ovat voimassa tehostetut suojatoimet: 

yksilöllinen salasana estää luvattoman parametrien määrityksen, 

iskunkestoluokka on IK07, kotelointiluokka on IP55 ja ylijännitesuoja ylittää 

standardien vähimmäisvaatimukset 100 %:lla. Integroidun painiketulon ansiosta 

käyttäjä pystyy koska tahansa sytyttämään rakennuksen valot myös 

manuaalisesti nähdäkseen ikkunasta ulos haluamaansa suuntaan. 

Nollapistekytkentä suojaa relettä LED-valojen ohjauksessa.  

 

Hämäräkytkin, jossa on kellonaikasidonnaiset käyttötilat 
Sarjan täydentävät kaksi hämäräkytkintä. Nimensä mukaisesti ne sytyttävät valot 

illan pimetessä ja sammuttavat ne vasta kun valoa on riittävästi seuraavana 

aamuna. Lisäksi T-mallissa (T=Time functions, aikatoiminnot) on sisäinen kello ja 

kaksi aikaikkunaa, joina on mahdollista sytyttää tai sammuttaa valot päivänvalosta 

riippumatta – esimerkiksi yöllisen valosaasteen vähentämiseksi. 

 

Tehdasasetusten ansiosta kaikki sarjan laitteet ovat heti käyttövalmiita. 

Luvattomien muutosten estämiseksi kotelon säätöelementeistä on luovuttu. 

Parametreja voidaan sen sijaan säätää helposti käyttämällä ESY-Peniä ja ESY-

sovellusta. Sovelluksessa voi muun muassa muuttaa yksilöllisesti 280°:n ja 230°:n 

mallien tunnistusherkkyyttä useilla alueilla. Lisäksi parametrien määritys voidaan 

ESY-Peniä ja ESY-sovellusta käyttämällä tallentaa mobiililaitteella, avata 

uudelleen ja siirtää (kloonata) muihin samantyyppisiin tuotteisiin. PDF-raportti 

mahdollistaa projektin dokumentaation. 

  



  

 

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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Kuva & kuvatekstit 
(Lähde: ESYLUX GmbH) 

 

 
DEFENSOR 1 
DEFENSOR-sarjassa on liikeilmaisimia  

ja hämäräkytkimiä, joissa on erilaisia suojatoimintoja 

 

 

 
DEFENSOR 2 
Vaihtoehtoisesti DEFENSOR-liikeilmaisimet ovat saatavana antrasiitinvärisinä 

 

 



  

 

 
DEFENSOR 3 
DEFENSOR-hämäräkytkimien T-malli mahdollistaa valaistuksen 

kellonaikasidonnaisen kytkennän 
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