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Comunicado de imprensa – automação ESYLUX 

Extremamente fiável para uma iluminação LED 
consoante as necessidades: o detector de 
movimento MD 180i/16 BASIC 

Ahrensburg, quinta-feira, 15. junho 2017. O detector de movimento de 
parede MD 180i/16 BASIC da ESYLUX reduz automaticamente os custos de 
energia em edifícios de escritórios ou estabelecimentos escolares e facilita, 
ao mesmo tempo, o ponto de entrada para uma iluminação LED consoante 
as necessidades. O reduzido consumo próprio do aparelho contribui para 
este efeito, bem como o respectivo contacto de avanço de tungsténio. 
Além disso, a compatibilidade com interruptores de marca já integrados 
permite a rápida modernização durante o funcionamento. 

Vários proprietários de edifícios estão actualmente a renovar a sua iluminação 

com soluções de iluminação baseadas em LED. Através de um comando em 

função da presença e do movimento é possível utilizar a vida útil desta fonte 

luminosa de forma optimizada. Embora, as elevadas correntes de ligação dos 

LED apresentem um verdadeiro perigo para o relé do detector de presença e de 

movimento. 

Solução simples ainda que inteligente para orçamentos limitados 
Uma possibilidade para evitar este perigo é a utilização de um contacto de 

avanço de tungsténio, tal como o que possui o novo detector de movimento de 

parede MD 180i/16 BASIC da ESYLUX. Os detectores de presença e de 

movimento da série BASIC são adequados, sobretudo, para a utilização em 

projectos sensíveis aos custos ou em projectos em que é suficiente uma 

funcionalidade simples. Através de sensores de movimento e de luz, o MD 

180i/16 BASIC assegura que a iluminação se acende apenas em corredores, 

escadas interiores ou átrios quando é efectivamente necessária. O detector 

optimiza o efeito de poupança daí resultante através de um reduzido consumo 

próprio inferior a 0,3 W. 

Compatível com interruptores de marca e adequado para o modo de 
impulso  
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O design do detector de parede torna-o compatível com interruptores de marca 

convencionais, o que facilita uma rápida substituição durante o funcionamento. 

Quem der importância ao facto de também poder comutar manualmente a 

iluminação, tal é possível realizar através da entrada de botão integrada. "A 

automatização nunca é obrigatória para nós, mas apenas sempre uma 

possibilidade", realça Marcus Pabsch, director da gestão de produto. Além disso, 

o detector é capaz de, através de um modo de impulso, controlar dispositivos 

automáticos de luz de escadas e dispositivos de sinalização ou um controlador 

lógico programável (CLP). 

O MD 180i/16 BASIC possui um campo de detecção de 180°, bem como um 

diâmetro de alcance de 16 m. Nos casos em que tal não for suficiente, é possível 

comutar paralelamente entre si até seis detectores. Em locais com condições 

extremamente adversas, tais como em espaços húmidos, é possível equipar o 

detector de movimento com uma cobertura adequada para o grau de protecção 

IP44. Os respectivos parafusos são fabricados em aço inoxidável. A 

parametrização do MD 180i/16 BASIC é realizada por controlo remoto, porém a 

pré-programação de fábrica permite uma colocação em funcionamento imediata. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 Página 3 de 4 

Fotografias e legendas 
 
[Fotografia: basic] 

 
Foto: ESYLUX GmbH 
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Sobre a ESYLUX – Performance for Simplicity 

A ESYLUX desenvolve, produz e vende produtos para uma maior eficiência energética, 

conforto e segurança no sector da construção, focando-se principalmente na automação 

e iluminação baseadas em sensores e orientadas para as necessidades. O objectivo é a 

melhoria da qualidade de vida das pessoas com soluções inteligentes e também de fácil 

utilização que cumprem os requisitos mais complexos e que ainda assim podem ser 

sempre facilmente implementadas. Entre os parceiros da empresa com sede em 

Hamburgo encontram-se entre outros grossistas, empresas de instalação, técnicos 

responsáveis pelo planeamento eléctrico e da iluminação, bem como arquitectos. Estes 

confiam nos quase 50 anos de experiência no mercado, no elevado nível de serviço e na 

prioridade que a localização alemã dá à investigação, ao desenvolvimento e à produção. 

O mercado é global. Por isso, a ESYLUX coopera com 17 empresas comerciais 

experientes nos cinco continentes e está representada na Europa, Ásia e Oceânia com 

um total de 13 subsidiárias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


