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Eficiência assegurada para 
orçamentos mais reduzidos: 
Detectores de presença e de 
movimento BASIC com grau 
de protecção IP54 
Os novos detectores de presença e movimento da série BASIC da ESYLUX 
com grau de protecção IP54 permitem realizar o comando inteligente da luz 
agora também em locais com influências ambientais mais adversas. Estão 
disponíveis com alcances de deteção de 8 ou 24 m de diâmetro e estão 
equipados com uma comutação suave por relé com passagem por zero 
contra correntes de ligação elevadas de dispositivos de comando LED. Uma 
entrada para botões de pressão permite o funcionamento semi-automático 
e a substituição manual, se necessário. 
 
Para facilitar a escolha de um comando de luz energicamente eficiente, 

sobretudo em projectos sensíveis aos custos, o fabricante ESYLUX desenvolveu 

os detectores de presença e de movimento da série BASIC. Como solução de 

nível básico, para a automação de edifícios, baseada nas necessidades, os 

detectores são adequados para todos os locais em que se pretende apenas uma 

comutação simples da iluminação em função do movimento e da luz natural. 
 
Grau de protecção para áreas sanitárias ou limpeza intensiva  
Para permitir que os detectores utilizem os seus sensores em locais com 

influências ambientais mais adversas, a ESYLUX alargou agora a série a versões 

com um grau de protecção superior (IP54). Isto facilita, por exemplo, a utilização 



  

 

 

 

em áreas sanitárias de escritórios, estabelecimentos escolares e unidades de 

saúde. Mesmo quando o equipamento é limpo com água, os detectores estão 

bem protegidos contra substâncias invasoras. 

 

Comutação com passagem por zero para luminárias LED 

As novas versões BASIC têm um alcance de deteção total de 8 ou 24 m de 

diâmetro e podem ser combinadas entre si através de uma ligação em paralelo. 

Além disso, proporcionam um funcionamento por impulsos curtos para 

dispositivos automáticos de luz de escadas. Uma entrada para botões de pressão 

permite também o funcionamento semi-automático e a substituição manual, se 

necessário. Uma vez que cada vez mais construtores estão a realizar a 

conversão para iluminação LED, os detectores BASIC funcionam com uma 

comutação com passagem por zero, que protege o relé contra correntes de 

ligação elevadas. 

 
Todas as novas versões foram concebidas para a montagem saliente no tecto, 

mas também são adequadas, através de acessórios, para a montagem embebida 

e são imediatamente operacionais com os ajustes de fábrica. A regulação dos 

parâmetros pode ser realizada através das versões controláveis à distância com 

o REMOTE CONTROL MDi/PDi, a ESY-Pen e a ESY-App. A ESY-App também 

permite a gestão móvel e a documentação da configuração. As versões não 

controláveis à distância podem ser parametrizadas através de elementos de 

comando na caixa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

 

 

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) 

 

 
BASIC IP54 
Eficiência energética para orçamentos mais reduzidos e agora também com grau 

de proteção IP54: detectores de presença e de movimento da série BASIC. 
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