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Hyvin suojattua tehokkuutta 
kohtuuhintaan: BASIC-sarjan 
läsnäolo- ja liikeilmaisimet 
IP54-kotelointiluokalla 
ESYLUXin uudet BASIC-sarjan läsnäolo- ja liikeilmaisimet IP54-
kotelointiluokalla mahdollistavat älykkään valo-ohjauksen nyt vaativissakin 
ympäristöissä. Ilmaisimia on saatavana 8 tai 24 m:n tunnistusalueella, ja 
niiden nollapistekytkentä suojaa releitä LED-käyttölaitteista tulevilta 
korkeilta kytkentävirroilta. Painiketulo sallii tarvittaessa puoliautomaattisen 
käytön ja manuaalisen yliohjauksen. 
 
ESYLUX on kehittänyt BASIC-sarjan läsnäolo- ja liikeilmaisimet erityisesti 

kustannusherkkiä hankkeita varten helpottamaan energiatehokkaiden valo-

ohjausratkaisujen valintaa. Ne tarjoavat tarpeen mukaan ohjattavan 

rakennusautomaation perustoiminnot ja sopivat kaikenlaisiin rakennuskohteisiin, 

joissa halutaan, että valaistus kytkeytyy yksinkertaisesti liikkeen ja päivänvalon 

määrän mukaan. 
 
Kotelointiluokka saniteettitiloihin tai intensiiviseen puhdistukseen  
ESYLUX on lisännyt sarjaan kotelointiluokan IP54 mukaisia malleja, jotta 

ilmaisimien anturit soveltuvat myös vaativampiin ympäristöihin. Tämä helpottaa 

niiden käyttöä esimerkiksi toimistojen, oppilaitosten ja terveydenhuollon 

saniteettitiloissa. Ja vaikka laitteet puhdistettaisiin tiloissa vedellä, ilmaisimet on 

suojattu voimakkaita aineita vastaan. 

 



  

 

 

 

LED-valojen nollapistekytkentä  

Uusissa BASIC-malleissa on 8 tai 24 m:n kokonaisrekisteröintietäisyys, ja ne 

voidaan yhdistää toisiinsa rinnakkaiskytkennällä. Lisäksi niissä on lyhyt paloaika 

porrasvalaistuksen automaatiokäyttöä varten, ja painiketulo mahdollistaa 

tarvittaessa myös puoliautomaattisen toiminnan ja manuaalisen yliohjauksen. Yhä 

useammat rakennuttajat käyttävät nykyään LED-valaisimia, joten BASIC-

ilmaisimissa on nollapistekytkentä, joka suojaa releitä korkeilta kytkentävirroilta. 

 
Kaikki uudet mallit on suunniteltu asennettavaksi katon pintaan, mutta 

lisävarusteiden avulla myös uppoasennus on mahdollista. Mallit ovat heti 

käyttövalmiita tehdasasetuksilla. Kauko-ohjattavien mallien parametreja voidaan 

säätää REMOTE CONTROL MDi/PDi -kaukosäätimellä tai ESY-Penin ja ESY-

sovelluksen avulla. Sovellus mahdollistaa myös kokoonpanon dokumentoinnin ja 

hallinnan mobiililaitteella. Muiden kuin kauko-ohjattavien mallien parametrit 

voidaan määrittää kotelossa olevien käyttöelementtien avulla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

 

 

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) 

 

 
BASIC IP54 
Huipputason energiatehokkuutta kohtuuhintaan nyt myös IP54-kotelointiluokalla:  

BASIC-sarjan läsnäolo- ja liikeilmaisimet. 
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