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Intelligente lichtregeling met 
een hoge veiligheidsfactor: 
DEFENSOR van ESYLUX 
Met de buitenbewegingsmelders van de nieuwe serie DEFENSOR breidt 
ESYLUX de mogelijkheden van intelligente lichtregeling uit en richt het zich 
tegelijkertijd op het thema veiligheid. Tijdsafhankelijke bedrijfsmodi, 
intelligente vandalisme- en sabotagebeveiliging en 
looprichtingsafhankelijke nalooptijden dragen hier ook toe bij, net als een 
hoge overspanningsbeveiliging en parametrisering met 
wachtwoordbeveiliging. DEFENSOR-schemerschakelaars maken de serie 
compleet. 
 
Een op sensoren gebaseerde regeling van de buitenverlichting verbetert niet 

alleen de energie-efficiëntie en het comfort, maar verhoogt met name ook de 

veiligheid rondom het gebouw. Dit aspect is daarom een belangrijk aandachtspunt 

bij de buitenbewegingsmelders en schemerschakelaars van de nieuwe serie 

DEFENSOR van ESYLUX. 

 

Flexibele regeling door tijdsafhankelijke bedrijfsmodi  
De bewegingsmelders zijn met stralingshoeken van 280°, 230° of 200° 

verkrijgbaar De 280°- en 230°-varianten beschikken over een interne klok die het 

mogelijk maakt om in twee tijdvensters binnen 24 uur van de ingestelde 

standaardbedrijfsmodus af te wijken. Daarbij bestaat de keuze tussen 

volautomatisch, halfautomatisch, schemeringsschakelaarmodus en gericht in- of 

uitschakelen van de verlichting. Dit zorgt voor een hoge regelflexibiliteit en 

afhankelijk van de toepassing voor meer veiligheid of energie-efficiëntie.  

 



  

 

Vandalisme- en sabotagebeveiliging en individuele nalooptijden 
De 280°- en 230°-varianten, waarvan de draaibare sensorkop indien nodig aan 

het plafond kan worden gemonteerd, zijn bovendien uitgerust met een intelligente 

vandalisme- en sabotagebeveiliging: Als de sensorkop er met geweld wordt 

afgeslagen, wordt het licht permanent geactiveerd en staat de dader vol in het 

licht! Bovendien herkennen ze of iemand hen vanaf rechts of links passeert of 

onder hen door gaat en daarbij de onderkruipbeveiliging betreedt of verlaat. Voor 

elk van deze vier richtingen kan een individuele nalooptijd worden ingesteld, wat 

de veiligheid of de energie-efficiëntie extra verbetert.   
 
Voor de gehele serie DEFENSOR gelden verhoogde veiligheidsmaatregelen: Een 

persoonlijk wachtwoord voorkomt onbevoegd instellen, de slagvastheid bedraagt 

IK07, de beschermingsklasse IP55, de overspanningsbeveiliging overtreft de 

normatieve minimumvereisten met 100%. Door de geïntegreerde 

impulsgeveringang kan de gebruiker ook altijd handmatig het licht in het gebouw 

inschakelen om door het raam te kijken of alles in orde is. Een 

nuldoorgangsschakeling beschermt het relais bij het aansturen van ledlampen.  

 

Schemerschakelaar met tijdafhankelijke bedrijfsmodi 
Twee schemerschakelaars maken de serie compleet. Overeenkomstig hun naam 

schakelen ze de verlichting in wanneer het donker wordt en pas weer uit als er de 

volgende morgen voldoende daglicht aanwezig is. Bovendien beschikt de T-

variant (T=Time functions, tijdfuncties) over een interne klok en twee tijdvensters, 

waarin het licht ook onafhankelijk van het daglicht kan worden in- of 

uitgeschakeld. Bijvoorbeeld voor een vermindering van nachtelijk lichtvervuiling. 

 

Alle apparaten van de serie zijn met de fabrieksinstellingen direct klaar voor 

gebruik. Om onbevoegde manipulatie te voorkomen, is bewust afgezien van 

instelelementen op de behuizing. In plaats daarvan kunnen de instellingen 

eenvoudig via ESY-pen en de ESY-app worden aangepast. In de app kan onder 

andere de detectiegevoeligheid van de 280°- en 230°-varianten in meerdere 

zones individueel worden gewijzigd. Bovendien kan de instelling met ESY-pen en 

ESY-app mobiel worden opgeslagen, opgeroepen en naar producten van 

hetzelfde type worden overgedragen (klonen). Projectdocumentatie is mogelijk 

met een PDF-rapport. 



  

 

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 
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DEFENSOR 1 
De serie DEFENSOR biedt buitenbewegingsmelders  

en schemerschakelaars met diverse beveiligingsfuncties 

 

 

 
DEFENSOR 2 
De DEFENSOR-bewegingsmelders zijn ook in antraciet verkrijgbaar 

 

 



  

 

 
DEFENSOR 3 
Met de T-variant van de DEFENSOR-schemerschakelaar kan de verlichting ook 

tijdsafhankelijk worden geschakeld 
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