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Meer diameter voor meer 
opties: FLAT LARGE-
aanwezigheidssensor van 
ESYLUX  

ESYLUX introduceert nieuwe uitvoeringen in zijn aanwezigheidssensoren 
en -bewegingsmelders van de FLAT-serie, die over een grotere 
oppervlaktediameter beschikken dan de standaardvarianten. Hierdoor 
vergroten deze FLAT LARGE-sensoren de toepassingsmogelijkheden 
bijvoorbeeld bij grote hollewanddozen of in geval van opbouwmontage.  
Zoals gebruikelijk zijn de nieuwe versies ook voor verschillende 
bedrijfsmodi beschikbaar. 
 
Verdeeldozen in verschillende grootten, inbouw of opbouw, … de 

randvoorwaarden voor de montage zijn vaak divers en vragen om 

productoplossingen op maat. ESYLUX levert nu varianten met een groter bereik 

en realiseert zo meer toepassingsmogelijkheden voor de aanwezigheidssensoren 

en bewegingsmelders van de designserie FLAT. 

 

Grotere diameter voor opbouwdozen 
De ronde, witte afdekkingen van de FLAT LARGE-sensoren hebben een diameter 

van 104 mm en zijn daardoor bijvoorbeeld geschikt voor inbouw in grotere 

wandcontactdozen of inbouwdozen. Bovendien kan de designmelder dankzij de 

nieuwe maat ook bij opbouwmontage stijlvol worden ingezet: De afdekkingen 

passen precies en zijn daarmee ideaal voor de AP-C-opbouwdozen van ESYLUX.  

 

Net als de standaarduitvoeringen van de serie zijn de FLAT LARGE-

aanwezigheidssensoren verkrijgbaar voor verschillende bedrijfsmodi en 



  

 

verschillen ze in functionaliteit.  

De 230V-uitvoering zorgt voor een aanwezigheids- en daglichtafhankelijke 

schakeling met relaissparende nuldoorgangsschakeling. 

De DALI- en KNX-varianten zorgen voor aanwezigheids- en daglichtafhankelijke 

constante lichtregeling. De DALI-melder vereenvoudigt de installatie als deze de 

DALI-basisparameters van de aangesloten EVSA's zelfstandig instelt. De KNX-

melder biedt 47 communicatieobjecten en indien nodig een nachtlichtfunctie met 

ingebouwde leds in verschillende kleuren. 

 

Alle FLAT LARGE-melders beschikken over een bereik van 8 meter in diameter 

en een detectiehoek van 360 graden. Waar het bereik van de melders niet 

voldoende is, kunnen meerdere met elkaar worden gecombineerd. Opdat de 

gebruiker ook handmatig kan ingrijpen, zijn alle melders voorzien van een 

conventionele impulsgeveringang voor halfautomatisch bedrijf. 

 

 

 

 

 

 



  

 

Over ESYLUX – Performance for Simplicity 
ESYLUX ontwikkelt, produceert en verkoopt intelligente automatiserings- en 

verlichtingsoplossingen, die in kantoorgebouwen, onderwijsinstellingen en 

zorginstellingen voor meer levenskwaliteit en energie-efficiëntie zorgen. In het 

middelpunt staan de wensen en behoeften van de individuele mens, waarbij het 

bedrijf bijzonder veel belang hecht aan productoplossingen die eenvoudig in 

gebruik zijn. Groothandelaren, installatiebedrijven, elektro- en lichtplanners en 

architecten vertrouwen als klanten en partners op 50 jaar ervaring in de markt en 

op het persoonlijke, vakkundige advies van de ESYLUX-experts. Doordat 

onderzoek, ontwikkeling en productie in de Duitse vestiging Ahrensburg 

plaatsvinden, voldoet de fabrikant bovendien aan de hoogste kwaliteitseisen. De 

verkoop vindt wereldwijd plaats: ESYLUX werkt met ervaren 

handelsondernemingen samen en wordt in Europa, Azië en Oceanië door talloze 

dochterondernemingen vertegenwoordigd. 

 

Meer informatie op www.esylux.com 
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Functionaris bedrijfscommunicatie 
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E christian.schoeps@esylux.com 

 

  

http://www.esylux./


  

 

Foto's en fotobijschriften 
(Bron: ESYLUX GmbH) 

 

 
Aanwezigheidssensoren FLAT en FLAT LARGE  
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