
  

 

 

 

P R ES SI N FO RM A TI O N  
Ahrensburg, den 13 juni 2019 

  

Intelligent styrda, 
välskyddade: 
Universalarmaturer i ALMA-
serien 
Med vägg- och takbelysningar i ALMA-serien presenterar tillverkaren 
ESYLUX en ny LED-belysningslösning, som är särskilt lämplig för 
modernisering av korridorer, trapphus, foajéer och tillhörande rum i 
offentliga byggnader. En valfri integrerad, osynlig rörelse- och ljussensor 
säkerställer energieffektiv drift, medan kapslingsklass IP65, slagstyrka IK10 
och en nollgenomgångskoppling säkerställer en lång livslängd.  
 
Oavsett om det handlar om kontorsbyggnader, skolor eller sjukhus så gäller 

samma sak för genomgångsutrymmen som för enskilda rum: Belysningen står 

ofta på hela dagarna även när det inte behövs, vilket leder till onödig 

energiförbrukning. Med LED-armaturerna i serien ALMA presenterar ESYLUX en 

lösning på problemet.  

 

Tålig utsida och smart insida 
De runda armaturerna för vägg eller innertak rymmer mycket intelligens bakom 

den välvda, opalvita spridningslinsen: En högfrekvent rörelsedetektor med 

integrerad ljussensor som endast aktiverar ljuset när människor är i närheten och 

omgivande ljus är otillräckligt. Dess bevakningsområde är 360 grader och 

räckvidden 15 meter i diameter. Denna samt efterlystid och ljusnivåvärden kan 

stegvis anpassas till lokala förhållanden med hjälp av vridpotentiometrar. Lång 

livslängd tack vare nollgenomgångskoppling som skonar reläer. 

 



  

 

 

 

Lätta att nätkoppla för stora lokaler 
Det är lätt att nätkoppla flera armaturer eftersom de har en förinstallerad 

ledningsdragning via en snabbanslutning. En sådan kombination möjliggör 

harmonisk, samtidig kontroll i stora lokaler, för vilka ALMA-versioner utan 

inbyggda sensorer är tillgängliga om så behövs. För pålitligt skydd mot 

inträngande substanser – t.ex. i sanitetsområdet eller vid rengöring av 

armaturerna – har alla versioner kapslingsklass IP65 och slagstyrka IK10 vilket 

samtidigt ger robust motstånd mot mekaniska effekter. 

 
ALMA-armaturerna finns i färgtemperaturer på 3000 eller 4000 K med konsekvent 

färgåtergivning på mindre än 3 MacAdam-ellipser, vilket är betydligt bättre än 

genomsnittet. Även flimmernivån håller högsta klass och ligger på under 3 

procent. Armaturhusens diameter är 300 mm.  

 

ESYLUX utvecklar lösningar med högfrekventa sensorer som ALMA-armaturerna 

för entréer, genomgångsområden och små rum – kompletterande eller som 

alternativ till lösningar med passiv infraröd sensorteknik (PIR). Där människor 

tillbringar mycket tid, som på jobbet rekommenderar ESYLUX strålningsfri PIR-

teknik för att undvika alla typer av extra elektrosmog. De piezoelektriska 

halvledarkristallerna i PIR-tekniken reagerar på kroppsvärme. 

 

 

 

 

  



  

 

 

 

Om ESYLUX – Performance for Simplicity 
ESYLUX utvecklar, producerar och säljer intelligenta automations- och 

ljuslösningar som ger bättre livskvalitet och energieffektivitet på kontor, i skolor 

och på vårdinrättningar. I centrum står enskilda människors önskningar och 

behov, och företaget värderar enkelt handhavande i produktlösningarna särskilt 

högt. Grossister, installationsfirmor, el- och ljuskonsulter och arkitekter litar som 

kunder och partner till den mer än 50-åriga erfarenheten av marknaden och 

ESYLUX personliga expertråd. Med den forskning, utveckling och produktion som 

bedrivs vid det tyska sätet i Ahrensburg uppfyller tillverkaren dessutom de högsta 

kvalitetskraven. Företaget är globalt: ESYLUX arbetar tillsammans med erfarna 

handelsföretag och är representerade i Europa, Asien och Oceanien med en 

mängd dotterbolag. 

Mer information finns på www.esylux.com 
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Bilder & bildtexter 
(Källa: ESYLUX Sverige AB) 

 

 

 
 

Vägg- och takbelysningar i ALMA-serien 
En osynlig högfrekvenssensor säkerställer en energieffektiv drift av ALMA-

armaturer. 
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