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Goed beschermde efficiëntie 
voor een klein budget: 
BASIC-
aanwezigheidssensoren en 
bewegingsmelders met IP54 
Nieuwe aanwezigheidssensoren en bewegingsmelders van de ESYLUX-
serie BASIC met beschermingsgraad IP54 maken de instap in een 
intelligente lichtbesturing nu ook op plaatsen met ongunstige 
omgevingsinvloeden mogelijk. Ze zijn leverbaar met een detectiebereik van 
8 of 24 m in diameter en zijn door een relaissparende 
nuldoorgangsschakeling bestand tegen hoge inschakelstromen van LED-
regelapparaten. Een impulsgeveringang maakt, indien gewenst, 
halfautomatische werking en handmatige oversturing mogelijk. 
 
ESYLUX heeft de aanwezigheids- en bewegingsdetectoren van de BASIC-serie 

ontwikkeld om de keuze voor energiezuinige lichtsturing te vergemakkelijken, met 

name bij kostengevoelige projecten. Als instapoplossing voor vraaggestuurde 

gebouwautomatisering zijn ze geschikt voor alle locaties waar eenvoudig 

bewegingsafhankelijk en daglichtafhankelijk schakelen van de verlichting 

belangrijk is. 
 
Beschermingsgraad voor sanitaire ruimten of intensieve reiniging  
Om ervoor te zorgen dat de melders hun sensoren ook op plaatsen met 

ongunstige omgevingsinvloeden kunnen gebruiken, heeft ESYLUX de serie nu 

uitgebreid met varianten met de verhoogde beschermingsgraad IP54. Dit 



  

 

 

 

vergemakkelijkt bijvoorbeeld het gebruik in sanitaire ruimten van kantoren, 

onderwijsinstellingen en zorginstellingen. En ook op plaatsen waar de apparaten 

met water worden gereinigd, zijn de melders goed beschermd tegen 

binnendringende substanties. 

 

Nuldoorgangsschakeling voor LED-lampen 

De nieuwe BASIC-varianten hebben een totaal detectiebereik van 8 of 24 m in 

diameter en kunnen via parallelschakeling met elkaar worden gecombineerd. 

Bovendien behoort korte inschakeling voor trappenhuisautomaten tot de 

mogelijkheden en maakt een impulsgeveringang desgewenst ook 

halfautomatische werking en handmatige oversturing mogelijk. Omdat steeds 

meer gebouweigenaren inmiddels overstappen op LED-verlichting, werken de 

BASIC-melders bovendien met een nuldoorgangsschakeling, die het relais tegen 

hoge inschakelstromen beschermt. 

 
Alle nieuwe uitvoeringen zijn ontworpen voor plafondmontage, maar zijn met 

toebehoren ook geschikt voor inbouw. En dankzij de fabrieksinstellingen zijn ze 

direct klaar voor gebruik. De parameters kunnen bij de op afstand bedienbare 

varianten met de REMOTE CONTROL MDi/PDi of ESY-pen en ESY-app worden 

aangepast. De ESY-app maakt bovendien mobiele administratie en documentatie 

van de configuratie mogelijk. De niet op afstand bedienbare uitvoeringen kunnen 

via bedieningselementen op de behuizing worden geparametriseerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

 

 

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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BASIC IP54 
Energie-efficiëntie voor een klein budget en nu ook met beschermingsgraad IP54:  

aanwezigheidssensoren en bewegingsmelders van de BASIC-serie 
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