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Diâmetro maior
para mais opções:
Detector de presença FLAT
LARGE da ESYLUX
O fabricante ESYLUX apresenta as novas versões dos seus detectores de
presença e de movimento FLAT, que dispõem de um diâmetro de superfície
maior em relação às variantes padrão. Deste modo, os detectores FLAT
LARGE aumentam a gama de aplicações da série em caso de tomadas de
parede falsas de grandes dimensões ou de uma montagem saliente, por
exemplo. Como é habitual, as novas versões estão preparadas para
diversos modos de funcionamento.

Caixas de derivação de diferentes tamanhos, montagem embutida ou saliente: as
condições essenciais de montagem são frequentemente diversificadas e exigem
soluções de produtos devidamente adaptadas. De modo a conceber uma maior
gama de aplicações para os detectores de presença e de movimento da série
FLAT, a ESYLUX oferece agora variantes com uma maior superfície.

Maior diâmetro para caixas de montagem saliente
Os painéis redondos e brancos dos detectores FLAT LARGE dispõem de uma
superfície com 104 mm de diâmetro e são, por isso, adequados para a
montagem em tomadas de parede falsas ou caixas de encastramento maiores.
Além disso, a nova medida permite também instalar os detectores na montagem
saliente de uma forma esteticamente agradável: Os painéis estão nivelados e
encaixam na perfeição nas caixas de montagem saliente AP-C da ESYLUX.

Tal como as versões padrão da série, os detectores de presença FLAT LARGE
estão disponíveis para diversos modos de funcionamento e distinguem-se na
respectiva funcionalidade. A versão de 230 V possibilita a comutação da
iluminação em função da luz natural e da presença, com comutação suave por
relé com passagem por zero; as variantes DALI e KNX efectuam uma regulação
constante de luz em função da luz natural e da presença. O detector DALI
simplifica a instalação, ao ajustar autonomamente os parâmetros básicos DALI
dos balastros electrónicos ligados em rede ao próprio detector. O detector KNX
oferece 47 objectos de comunicação e, se necessário, uma função de luz
nocturna com LED de diferentes cores incorporados.

Todos os detectores FLAT LARGE disponibilizam um diâmetro de alcance de 8
metros e uma área de detecção de 360°. Nos locais em que o alcance dos
detectores é insuficiente, é possível combinar vários detectores entre si. Para que
o utilizador também possa intervir manualmente, está disponível uma entrada por
botão para funcionamento semiautomático em todos os detectores.

Sobre a ESYLUX – Performance for Simplicity
A ESYLUX desenvolve, produz e comercializa soluções inteligentes de
automação e iluminação que garantem uma melhor qualidade de vida e eficiência
energética em edifícios de escritórios, estabelecimentos escolares e unidades de
saúde. No ponto central encontram-se os desejos e as necessidades dos
indivíduos, ao passo que a empresa atribui um valor especial a uma aplicação
fácil das suas soluções de produtos. Grossistas, empresas de instalação,
técnicos responsáveis pelo planeamento eléctrico e da iluminação e arquitectos
confiam, enquanto clientes e parceiros, na experiência no mercado de 50 anos,
assim como no aconselhamento técnico pessoal dos especialistas da ESYLUX.
Com a investigação, o desenvolvimento e a produção nas instalações alemãs em
Ahrensburg, o fabricante cumpre, além disso, os mais elevados requisitos de
qualidade. O mercado é global: Por isso, a ESYLUX coopera com empresas
comerciais experientes e está representada na Europa, Ásia e Oceânia com
inúmeras subsidiárias.

Para mais informações, visite www.esylux.com
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