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Intelligente lichtregeling 
met plug-and-play: Nieuwe 
ESYLUX-
aanwezigheidssensoren en 
bewegingsmelders met 
WINSTA-aansluiting 
Fabrikant ESYLUX presenteert nieuwe aanwezigheidssensoren en 
bewegingsmelders met WINSTA-stekkeraansluiting van WAGO voor een 
eenvoudige en snelle installatie zonder bedrading. Ze behoren tot de series 
COMPACT en FLAT, beschikken over verschillende designs en bieden 
oplossingen voor een behoeftegestuurde schakelmodus of een 
aanwezigheids- en daglichtafhankelijke constante lichtregeling. Nieuwe 
driversets met WINSTA-aansluiting maken bovendien de integratie en 
intelligente regeling van plafondarmaturen met ESYLUX Light Control (ELC) 
via plug-and-play mogelijk – nu ook voor DALI en Tunable White. 
 
In tijden van een hoge werklast en een tekort aan geschoolde arbeidskrachten 

spelen tijdbesparende oplossingen voor elektrische installaties een steeds 

belangrijkere rol. Al bij zijn lichtsystemen met ESYLUX Light Control (ELC) had 

ESYLUX daarom gekozen voor een eenvoudige plug-and-play-installatie. Nu 

breidt de fabrikant zijn portfolio ook op het gebied van behoeftegestuurde 

automatisering uit met kant-en-klare oplossingen voor sensorproducten op het 

gebied van aanwezigheidssensoren en bewegingsmelders. 

 



  

 

 

 

Compact of plat design 
De nieuwe aanwezigheidssensoren en bewegingsmelders uit de series 

COMPACT en FLAT hebben een WINSTA-stekkeraansluiting van WAGO, die de 

installatie net zo eenvoudig als foutloos en veilig maakt. De melders bieden 

detectieafstanden van 8 of 24 m en een bewegings- en lichtsensortechniek die in 

andere varianten al jarenlang met succes wordt gebruikt. Er bestaan verschillen 

qua design: De tweedelige COMPACT-behuizing vereenvoudigt bovendien de 

installatie, terwijl de FLAT-melders door hun platte constructie kunnen vertrouwen 

op een bijzonder designgericht uiterlijk. 

 

DALI-aanwezigheidssensoren met 2-kanaals-broadcast  
Als alternatief voor de schakelende varianten bieden daarbij de DUO-DALI-

aanwezigheidssensoren van de serie COMPACT een oplossing met 

aanwezigheids- en daglichtafhankelijke constante lichtregeling. Ze werken met 

broadcast-functionaliteit en beschikken over een tweede lichtkanaal met vaste 

offset, om bijvoorbeeld in klaslokalen de verlichtingssterkte van armaturen dicht 

bij een raam en armaturen op grotere afstand van een raam individueel te 

regelen. Door de mogelijkheid om een gedimde oriëntatieverlichting te realiseren, 

zijn ze bovendien geschikt voor gebruik in gangen. 

 

Driver-sets voor WINSTA-aansluiting van ESYLUX-plafondarmaturen 
Vanaf nu kunnen ook plafondarmaturen uit de lichtsystemen met ESYLUX Light 

Control (ELC) in WINSTA-verlichtingsinstallaties worden toegepast en intelligent 

worden aangestuurd. Dit wordt mogelijk gemaakt door nieuwe, afzonderlijk 

verkrijgbare driversets. Naast de WINSTA-aansluiting hebben deze een RJ45-

stekker voor de verbinding met de armaturen, waardoor het plug-and-play-

principe volledig behouden blijft. Ook de integratie in DALI-installaties is hierdoor 

mogelijk, en met DT8-driversets, indien nodig, de aansturing van ELC-

plafondarmaturen met Tunable White.  

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

  



  

 

 

 

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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ESYLUX PD met WINSTA-aansluiting van WAGO  
COMPACTE aanwezigheidssensor van ESYLUX met WINSTA-aansluiting van 

WAGO en beproefde bewegings- en lichtsensortechniek. 
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