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Intelligente synergie uit 
automatisering en 
verlichting: ESYLUX op  
Light + Building 2020 
Fabrikant ESYLUX presenteert zich op de Light + Building 2020 met een 
vernieuwde beurspresentatie en innovaties op het gebied van intelligente 
automatiserings- en verlichtingsoplossingen. Hiertoe behoren de 
marktintroductie van de serie DEFENSOR met buitenbewegingsmelders en 
schemerschakelaars die het segment veiligheid benadrukken en de upgrade 
van de ESYLUX Light Control ELC met extra functionaliteit voor ESYLUX-
lichtsystemen. Voor een behoeftegestuurde automatisering in 
binnenruimtes introduceert ESYLUX aanwezigheidssensoren voor de 
industriestandaard DALI-2.  
 
Nadat ESYLUX twee jaar geleden een volledig gemoderniseerd beursconcept 

had gepresenteerd, kunnen bezoekers van Light + Building 2020 zich ook nu 

weer verheugen op een beurspresentatie met een heldere structuur van deze 

fabrikant. Om de aandacht nog meer op de essentie te vestigen, is de oppervlakte 

van de hoofdstand in de hall Elektrotechniek doelgericht geoptimaliseerd. Zoals 

gewoonlijk tonen de oplossingsportalen specifieke voorbeelden van toepassingen 

in kantoren, onderwijsinstellingen en zorginstellingen, zoals bijv. voor 

kantoortuinen, kinderdagverblijven en bejaardentehuizen. 

 

Extra functionaliteit voor ELC-lichtsystemen 
Daarnaast zijn de allernieuwste innovaties van ESYLUX zeker een bezoek waard. 

De lichtsystemen met ESYLUX Light Control ELC, die het groeperen, schalen en 



  

 

 

 

netwerken via eenvoudige plug-en-play mogelijk maken, hebben een uitgebreide 

extra functionaliteit gekregen. Dit breidt de toepassingsmogelijkheden van de 

ELC-systemen uit voor de meest uiteenlopende eisen. Zo zorgen ze er met een 

zwermfunctie bijvoorbeeld voor dat er in kantoortuinen comfortabeler kan worden 

gewerkt. Aan de hand van een ELC-demonstratie krijgen bezoekers van de 

beursstand de vele plug-and-play-configuraties te zien. Hier wordt het groeperen 

en schalen, de zwermfunctie of een vrije kanaaltoewijzing via plug-and-play live 

gedemonstreerd.  

 

DEFENSOR voor meer bescherming buiten 
Met de buitenbewegingsmelders en schemerschakelaars van de serie 

DEFENSOR zet ESYLUX nieuwe automatiseringsoplossingen op de markt, die 

de nadruk leggen op het thema veiligheid. De serie onderscheidt zich van 

momenteel in de handel verkrijgbare oplossingen door tijdafhankelijke 

bedrijfsmodi, een intelligente vandalisme- en sabotagebeveiliging en 

looprichtingsafhankelijke nalooptijden. De overspanningsbeveiliging uit de serie 

ligt duidelijk boven de standaardvereisten, een wachtwoordbeveiliging voorkomt 

onbevoegd instellen. 

 

BMS-aanwezigheidssensor voor DALI-2 
ESYLUX introduceert BMS-aanwezigheidssensoren van de serie COMPACT voor 

intelligente lichtsturing met de industriestandaard DALI-2. Deze dienen als 

zogenaamde invoerapparaten die de resultaten van de aanwezigheidsdetectie en 

lichtmeting naar de regelapparaten van de desbetreffende installatie verzenden, 

conform de DALI-2-classificatie. De BMS-aanwezigheidssensoren zijn 

verkrijgbaar in varianten voor meerdere detectiehoeken en bestaan zoals de hele 

serie COMPACT uit een twee-delige behuizing met sensorkop en powerbox 

voor een snelle en eenvoudige installatie.  
 

Geïnteresseerde bezoekers vinden de hoofdstand van ESYLUX in hal 11.1, 

standnummer C51, de stand in de beursruimte Licht in hal 3.1, standnummer 

D95.  

   

 
  



  

 

 

 

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 meer dan 50 jaar ervaring in de 

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

Onderzoek, ontwikkeling en productie vindt in de Duitse vestiging Ahrensburg 

plaats en daarmee 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 
 
 
Perscontact 

ESYLUX GmbH 

Christian Schöps 

Functionaris bedrijfscommunicatie 

T 49 (0) 4102 88 880-3017 

E christian.schoeps@esylux.com 
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Foto's en fotobijschriften 
(Bron: ESYLUX GmbH) 

 

ESYLUX model hoofdstand Light + Building 2020 
 

 

 

 
ESYLUX Key Visual Light + Building 2020 
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