
  

 

P E RS BE RI C H T  
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Groot bereik voor lange 
gangen: De ESYLUX-
aanwezigheidssensoren en -
bewegingsmelders PD-C en 
MD-C 360i/40 Corridor 
Met de aanwezigheidssensoren en bewegingsmelders PD-C en MD-C 
360i/40 Corridor uit de serie COMPACT introduceert de fabrikant ESYLUX 
nieuwe productoplossingen voor energie-efficiënte lichtbesturing in 
gangen. Door het grote maximale bereik van 40 m kunnen ze lange gangen 
geheel zelfstandig detecteren, maar indien gewenst kunnen ze ook via 
parallelschakeling met elkaar worden gecombineerd. Het geïntegreerde 
wolfraam-voorloopcontact maakt het relaisontziend schakelen van LED-
armaturen mogelijk. 
 
Vaak zijn in kantoren, onderwijsinstellingen en zorginstellingen oplossingen voor 

behoeftegestuurde gebouwautomatisering nodig die speciaal op deze ruimten zijn 

afgestemd. Zo zijn met name aanwezigheidssensoren geschikt voor 

plafondmontage in gangen, aangezien de detectie van deze sensoren relatief 

elliptisch verloopt, maar daarentegen wel het grootste bereik hebben, zodat het 

aantal benodigde apparaten tot een minimum kan worden beperkt. 

 

Groot bereik – ook bij frontale bewegingen 
Met de aanwezigheidssensoren en bewegingsmelders PD-C of MD-C 360i/40 

Corridor introduceert ESYLUX nu nieuwe oplossingen met een totaal bereik van 

40 m in diameter. Binnen dit bereik detecteren ze aan beide zijden van de gang 



  

 

bewegingen in iedere willekeurige richting. Naderende bewegingen die zich voor 

de sensoren plaatsvinden worden waargenomen wanneer ze binnen een straal 

van 20 m komen. Door dit grote bereik kunnen de melders lange gangen geheel 

zelfstandig detecteren en vervolgens aanwezigheids-, bewegings- of 

daglichtafhankelijk de verlichting in- of uitschakelen. Als dit nog niet voldoende is, 

kunnen maximaal acht apparaten via parallelschakeling met elkaar worden 

gecombineerd. 

 

Optimaal rendement van de levensduur van de LED's 
Het wolfraam-voorloopcontact van de melders maakt het relaisontziend schakelen 

van LED-armaturen mogelijk. Zodoende wordt de hoge levensduur van deze 

armaturen optimaal benut dankzij de behoeftegestuurde automatisering. Met een 

impulsgeveringang kan de lichtschakeling ook handmatig plaatsvinden. Via DIP-

schakelaars kan daarbij worden vastgelegd dat inschakeling alleen mogelijk is, 

wanneer dit een onopzettelijke uitschakeling verhindert, als er bijvoorbeeld nog 

steeds mensen in trappenhuizen op andere verdiepingen zijn. Met een pulsbedrijf 

kunnen bovendien trappenhuisautomaten en signaalapparatuur worden 

aangestuurd of een programmable logic controller (PLC). 

 

Zoals bij alle melders van de serie COMPACT maakt de tweedelige behuizing van 

PD-C en MD-C 360i/40 Corridor een eenvoudige installatie mogelijk, waarbij de 

geringe diepte van de Powerbox zorgt dat er veel ruimte voor de bedrading 

overblijft. Door het vast opgeslagen fabrieksprogramma kunnen de apparaten 

direct in gebruik worden genomen. Een aanpassing van de parameters kan indien 

nodig gemakkelijk worden doorgevoerd door een potentiometer op het apparaat 

aan te sluiten of door de ESY-pen van ESYLUX met smartphone of tablet te 

gebruiken. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

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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