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Comando inteligente da luz 
por "plug & play": Novos 
detectores de presença e de 
movimento ESYLUX com 
ligação WINSTA 
O fabricante ESYLUX apresenta os novos detectores de presença e de 
movimento com ligação de encaixe WINSTA da WAGO para uma instalação 
simples, rápida e sem fios. Estes integram as séries COMPACT e FLAT, 
dispõem de um design diferente e adequado, e proporcionam soluções para 
uma comutação em função das necessidades ou uma regulação constante 
da iluminação em função da presença e da luz natural. Os novos conjuntos 
de controladores com ligação WINSTA permitem também a integração e o 
comando inteligente de luminárias colocadas no tecto com ESYLUX Light 
Control através de "plug and play" – agora também para DALI e Tunable 
White. 
 
Em períodos de maior actividade, com escassez de pessoal qualificado em 

simultâneo, as soluções que poupam tempo desempenham sempre um papel 

importante nas instalações eléctricas. Por esse motivo, logo no seus sistemas de 

iluminação com ESYLUX Light Control, a ESYLUX lançou uma simples 

instalação por "plug & play". Agora, o fabricante aumenta o seu portefólio 

também na área da automação em função das necessidades, para incluir 

soluções prontas a ligar para produtos de sensores na área dos detectores de 

presença e de movimento. 

 



  

 

 

 

Design compacto ou plano 
Os novos detectores de presença e de movimento das séries COMPACT e FLAT 

dispõem de uma ligação de encaixe WINSTA da WAGO, permitindo uma 

instalação simples e sem erros, bem como segura. Os detectores oferecem 

alcances de detecção de 8 ou 24 m e sensores de luz e movimento, já utilizados 

com sucesso há vários anos noutras variantes. A diferença está no design: A 

caixa COMPACT de duas peças facilita também a instalação, ao passo que os 

detectores FLAT, através da sua estrutura plana, apresentam uma aparência 

particularmente orientada para o design. 

 

Detectores de presença DALI com transmissão de 2 canais  
Como alternativa às variantes de comutação, os detectores de presença DUO 

DALI da série COMPACT oferecem também uma solução com regulação 

constante da iluminação em função da presença e da luz natural. Funcionam em 

serviço broadcast e dispõem de um segundo canal de iluminação com desvio 

estável para, por exemplo, em salas de aula, controlar individualmente a 

intensidade luminosa de luminárias próximas e afastadas de janelas. Através da 

capacidade de implementar uma luz de orientação menos intensa, também são 

adequados para corredores. 

 

Conjuntos de controladores para ligação WINSTA de luminárias colocadas 
no tecto ESYLUX 
A partir de agora, as luminárias colocadas no tecto dos sistemas de iluminação 

com ESYLUX Light Control podem também ser instaladas em sistemas de 

iluminação WINSTA e controladas de forma inteligente. Isto é possível graças 

aos novos conjuntos de controladores disponíveis em separado. Além da ligação 

WINSTA, estes dispõem também de um conector RJ45 para ligar às luminárias, o 

que significa que o princípio de "plug and play" é totalmente mantido. É também 

possível a integração em sistemas DALI e, com os conjuntos de controladores 

DT8, o controlo das luminárias colocadas no tecto ELC com Tunable White, se 

necessário.  

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

  



  

 

 

 

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, sendo 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 mais 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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Fotografias e legendas 
(Fonte: ESYLUX GmbH) 

 

 
ESYLUX PD com ligação WINSTA da WAGO  
Detectores de presença COMPACT da ESYLUX com ligação WINSTA da WAGO 

e sensores de movimento e de luz comprovados. 
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