
  

 

 

 

C OM U N I C AD O D E I M PR EN SA   
Ahrensburg, Alemanha, 12 de janeiro de 2023  
  

A tecnologia de sensor 
economizadora de energia é 
agora ainda mais fácil de 
utilizar: Detectores de 
presença ESYLUX para 
montagem no tecto  
O fabricante ESYLUX adicionou uma vasta gama de novas variantes 
especialmente concebidas para montagem no tecto ao seu portfólio de 
detectores de presença e movimento. As unidades são dispositivos 
conhecidos e comprovados no local das séries BASIC, COMPACT e FLAT; 
as novas variantes agora também incluem suportes de instalação com 
grampos de mola. Isto simplifica a instalação e, uma vez que tudo é 
abrangido por um único número de item, simplifica também o processo de 
encomenda. As tecnologias de controlo utilizadas pelos detectores variam 
entre ON/OFF, KNX e o padrão da indústria DALI-2. 
 
É mais importante do que nunca poupar energia, razão pela qual os escritórios, 

as instituições de ensino e as instalações de cuidados de saúde se devem 

actualizar atempadamente para a iluminação LED moderna e para um sistema de 

controlo de iluminação dependente da procura e baseado em sensores. Para 

facilitar este processo, o fabricante ESYLUX expandiu o seu portfólio de 

detectores de presença e movimento para incluir uma ampla gama de novas 

variantes. 

 

Vinte e um detectores para ON/OFF, KNX, DALI e DALI-2 



  

 

 

 

Existem 21 detectores no total, todos estes conhecidos e comprovados no local, 

cujas variantes anteriores se destinavam apenas à montagem embutida e só 

podiam ser instalados utilizando outros métodos através da aquisição dos 

acessórios adequados. Para simplificar o processo de encomenda utilizando 

apenas uma referência e para simplificar a própria instalação, a ESYLUX 

desenvolveu novas variantes destes detectores. Estas novas variantes possuem 

um suporte de instalação com grampos de mola de série e, por conseguinte, 

estão pré-preparadas para montagem no tecto; está também incluída uma caixa 

protegida contra a entrada de pó. 

 
Os novos detectores estão disponíveis na série BASIC de nível básico, na 

versátil série COMPACT e na série FLAT de perfil de tecto, e disponibilizam 

versões para diferentes tecnologias de controlo. Estes variam desde um simples 

interruptor ON/OFF até regulação constante de luz dependente da presença e da 

luz do dia com KNX, DALI ou DALI-2. Os detectores de presença DUO DALI da 

série COMPACT, que fornecem regulação de desvio de dois canais de luz e uma 

luz de orientação opcional, estão agora também disponíveis numa versão 

montada no tecto. 

 

 

 

 

 

 
  



  

 

 

 

Sobre a ESYLUX – Performance for simplicity 
A ESYLUX desenvolve, fabrica e distribui soluções inteligentes de automação e 

iluminação para melhorar a qualidade de vida e a eficiência energética em 

edifícios de escritórios, instituições educacionais e instalações médicas. Os 

requisitos e as necessidades das pessoas são fundamentais para as actividades 

da empresa. A ESYLUX valoriza particularmente a aplicação simples das suas 

soluções de produtos. Os clientes e parceiros da ESYLUX incluem distribuidores, 

instaladores, projectistas e arquitectos que confiam nos 50 anos de experiência 

de mercado e nos conselhos pessoais e especializados fornecidos pelos 

especialistas da ESYLUX. Para além disso, a ESYLUX cumpre os mais altos 

padrões de qualidade em investigação, desenvolvimento e produção na sua 

fábrica alemã em Ahrensburg. A nossa organização de vendas é global: A 

ESYLUX opera em colaboração com parceiros comerciais experientes e é 

representada por várias empresas de distribuição na Europa, Ásia e Oceania. 

Encontre mais informações em www.esylux.com 
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Fotografias e legendas 
(Fonte: ESYLUX GmbH) 
 

 
Detectores de presença e movimento para montagem no tecto  
Os detectores de presença e movimento montados no tecto das séries 

COMPACT, FLAT e BASIC simplificam o processo de encomenda e a instalação. 
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