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Ahrensburg, Saksa, 12. tammikuuta 2023  
  

Energiaa säästävä 
anturitekniikka on nyt 
entistäkin 
helppokäyttöisempi: Kattoon 
asennettavat ESYLUX-
läsnäoloilmaisimet  
Valmistaja ESYLUX on lisännyt läsnäolo- ja liikeilmaisimien valikoimaansa 
runsaasti uusia malleja, jotka on suunniteltu erityisesti kattoasennukseen. 
Tuotteet ovat BASIC-, COMPACT- ja FLAT-sarjan tunnettuja ja käytössä 
hyväksi todettuja laitteita. Uusissa malleissa on nyt myös jousipidikkeillä 
varustetut asennuskiinnikkeet. Tämä helpottaa sekä asennusta että 
tilausprosessia, sillä kaikki tuotteeseen kuuluvat osat ovat saman 
tuotenumeron alla. Ilmaisimien käyttämät ohjaustekniikat vaihtelevat 
ON/OFF- ja KNX-ratkaisuista DALI-2-teollisuusstandardiin. 
 
Energian säästäminen on tärkeämpää kuin koskaan, minkä vuoksi toimistojen, 

oppilaitosten ja terveydenhuollon laitosten olisi hyvissä ajoin siirryttävä 

nykyaikaiseen LED-valaistukseen ja anturipohjaiseen, kysyntään perustuvaan 

valaistuksen ohjausjärjestelmään. Tämän prosessin helpottamiseksi valmistaja 

ESYLUX on laajentanut läsnäolo- ja liikeilmaisimien valikoimaa monilla uusilla 

malleilla. 

 

Kaksikymmentäyksi ilmaisinta ON/OFF-, KNX-, DALI- ja DALI-2-ratkaisuihin 
Kaikkiaan saatavilla on 21 ilmaisinta, jotka kaikki ovat tunnettuja ja käytössä 

hyväksi todettuja laitteita, joiden aiemmat mallit oli tarkoitettu vain 



  

 

 

 

uppoasennukseen ja jotka voitiin asentaa muilla menetelmillä vain hankkimalla 

asianmukaiset lisävarusteet. ESYLUX on yksinkertaistanut tilausprosessia 

yhdistämällä kunkin ilmaisimen osat saman tilausnumeron alle ja helpottanut itse 

asennusta kehittämällä näistä ilmaisimista uusia malleja. Näissä uusissa 

malleissa on vakiovarusteena jousipidikkeillä varustettu asennuskiinnike. Ne ovat 

siten valmiita kattoasennusta varten, ja mukana toimitetaan myös pölyltä 

suojaava kotelo. 

 
Uusia ilmaisimia on saatavilla perustason BASIC-sarjassa, monipuolisessa 

COMPACT-sarjassa ja uppoasennettavassa FLAT-sarjassa, ja niistä on saatavilla 

malleja eri ohjaustekniikoita varten. Nämä tekniikat vaihtelevat yksinkertaisesta 

ON/OFF-kytkimestä läsnäolon ja päivänvalon mukaan mukautuvaan 

vakiovalonsäätöön KNX-, DALI- tai DALI-2-järjestelmän avulla. COMPACT-sarjan 

DUO DALI -läsnäoloilmaisimista, joissa on kahden valokanavan poikkeaman 

säätö ja lisävarusteena saatava suunnistusvalo, on nyt saatavilla myös kattoon 

asennettavat mallit. 

 

 

 

 

 

 
  



  

 

 

 

Tietoja ESYLUXista — performance for simplicity 
ESYLUX kehittää, valmistaa ja jälleenmyy älykkäitä automaatio- ja 

valaistusratkaisuja, jotka parantavat elämänlaatua ja energiatehokkuutta 

toimistorakennuksissa, oppilaitoksissa ja lääketieteellisissä laitoksissa. Ihmisten 

vaatimukset ja tarpeet ovat keskeisessä asemassa yrityksen toiminnassa. 

ESYLUX antaa suuren painoarvon erityisesti tuoteratkaisujensa yksinkertaiselle 

käyttöönotolle. ESYLUXin asiakkaisiin ja yhteistyökumppaneihin kuuluu 

tukkumyyjiä, asennusyrityksiä, sähkö- ja valaistusjärjestelmien suunnittelijoita ja 

arkkitehtejä, jotka luottavat yrityksen yli 50 vuoden kokemukseen alalla ja 

ESYLUXin asiantuntijoiden tarjoamaan yksilölliseen neuvontaan. Lisäksi ESYLUX 

täyttää korkeimmat tutkimuksen, kehityksen ja tuotannon laatuvaatimukset 

toimipisteessään Saksan Ahrenburgissa. Myyntiorganisaatiomme on 

maailmanlaajuinen: ESYLUX tekee yhteistyötä kokeneiden kauppakumppanien 

kanssa, ja sitä edustavat lukuisat jälleenmyyjät Euroopassa, Aasiassa ja 

Oseaniassa. 

Lisätietoja on osoitteessa www.esylux.fi 
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Kuvat ja kuvatekstit 
(Lähde: ESYLUX GmbH) 
 

 
Kattoon asennettavat läsnäolo- ja liikeilmaisimet  
COMPACT-, FLAT- ja BASIC-sarjan kattoon asennettavat läsnäolo- ja 

liikeilmaisimet helpottavat sekä tilausprosessia että itse asennusta. 
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