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Älykäs valo-ohjaus 
Plug-and-play-tekniikalla: 
ESYLUXin uudet läsnäolo- ja 
liikeilmaisimet, joissa on 
WINSTA-liitäntä 
ESYLUX esittelee uusia läsnäolo- ja liikeilmaisimia, joissa on WAGOn 
WINSTA-pistokeliitäntä. Sen ansiosta asennus sujuu helposti ja nopeasti 
ilman johtojen vetämistä. Nämä muotoilultaan erilaiset COMPACT- ja FLAT-
sarjojen ilmaisimet tarjoavat ratkaisuja tarpeen mukaan ohjautuvaan 
kytkentään tai läsnäoloon ja päivänvaloon perustuvaan 
vakiovalonohjaukseen. Uudet WINSTA-liitännöillä varustetut ohjainsarjat 
mahdollistavat myös kattovalaisimien integroinnin ja älykkään ohjauksen 
ESYLUX Light Control ELC:n avulla Plug-and-Play-liitännällä. Nyt saatavana 
on myös DALI- ja Tunable White -malleja. 
 
Aikaa säästävien sähköasennusratkaisujen tärkeys korostuu, kun tilauksia on 

paljon ja asiantuntevaa työvoimaa vähän. Niinpä ESYLUX on jo jonkin aikaa 

hyödyntänyt ESYLUX Light Control ELC -valaistusjärjestelmissään vaivatonta 

Plug-and-Play-asennusta. Nyt ESYLUX on laajentanut valikoimaansa myös 

tarpeen mukaan ohjautuvan automaation osalta kattamaan läsnäolo- ja 

liikeilmaisintuotteiden käyttövalmiita ratkaisuja. 

 

Kompakti tai litteä muotoilu 
COMPACT- ja FLAT-sarjojen uusissa läsnäolo- ja liikeilmaisimissa on WAGOn 

WINSTA-pistokeliitäntä, joten niiden asentaminen on vaivatonta ja turvallista ja 



  

 

 

 

asennusvirheet on helppo välttää. Ilmaisinten tunnistusalue on 8 tai 24 m, ja 

niissä käytettävien liike- ja valoanturien toimivuus on todistettu, sillä niitä on 

käytetty jo vuosia muissa malleissa. Muotoilu erottuu edukseen: kaksiosainen 

COMPACT-kotelo on helppo asentaa, kun taas FLAT-ilmaisinten muotoilussa on 

panostettu erityisesti tyylikkyyteen. 

 

DALI-läsnäoloilmaisin, jossa on 2-kanavalähetys  
Kytkevien mallien lisäksi COMPACT-sarjassa on DUO-DALI-läsnäoloilmaisimia, 

jotka tarjoavat ratkaisun läsnäoloon ja päivänvaloon perustuvaan 

vakiovalonohjaukseen. Ne toimivat lähetystilassa ja niissä on toinen valokanava, 

jonka siirtymä on kiinteä. Näin voidaan esimerkiksi säätää luokkatilassa 

valaisinten tehoa erikseen ikkunoiden lähellä ja kaukana ikkunoista. Lisäksi ne 

sopivat käytävätiloihin, sillä ne mahdollistavat himmennetyn suunnistusvalon 

käytön. 

 

Ohjainsarjat ESYLUX-kattovalaisinten liittämiseen WINSTA-liitännöillä 
Nyt ESYLUX Light Control ELC -valaistusjärjestelmien kattovalaisimia voidaan 

käyttää myös WINSTA-valaistusratkaisuissa ja niitä voidaan ohjata älykkäästi. Se 

on mahdollista uusien erikseen myytävien ohjainsarjojen avulla. WINSTA-

liitännän lisäksi niissä on RJ45-pistoke valaisinten liittämiseen, joten ne 

noudattavat Plug-and-Play-periaatetta. Lisäksi valaisimet voidaan integroida 

DALI-järjestelmiin, ja DT8-ohjainsarjojen ansiosta myös Tunable White -ELC-

kattovalaisinten ohjaus on mahdollista tarvittaessa.  

 

 

 

 

 

 

  



  

 

 

 

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) 

 

 
ESYLUX PD ja WAGOn WINSTA-liitäntä  
ESYLUXin COMPACT-läsnäoloilmaisin, jossa on WAGOn WINSTA-liitäntä ja 

hyväksi havaitut liike- ja valoanturit. 
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