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Uppgradering för bästa 
möjliga arbetsbelysning: 
Funktionsfördelar för 
ljussystem med ESYLUX 
Light Control ELC 
Ljussystem med ESYLUX Light Control ger en energieffektiv Human Centric 
Lighting och kan lätt installeras med Plug-and-play. Nu presenterar 
tillverkaren ESYLUX nya praktiska funktioner för systemen som innebär att 
användningsmöjligheterna utökas ytterligare. Flexibla konfigurations-, tids-, 
integrations- och styrfunktioner ökar utformningsmöjligheterna och 
möjliggör individuell anpassning till det aktuella användningsområdet.  
 
RWE:s huvudkontor i Essen, serviceavdelningen i den danska Jyske Bank, 

arbetsrummen i Helmholtz Zentrum i Berlin: Ljussystem med ESYLUX Light 

Control ELC används numera på en mängd arbetsplatser. ELC-ljussystem, som 

består av lampor som är anpassade till varandra, närvarodetektorer, styrenheter 

och kablar, erbjuder konfigurations-, tids-, integrations- och styrfunktioner och 

skapar därmed nya utformningsmöjligheter i olika användningssituationer. 

 

Svärmfunktion för mer komfort i kontorslandskap 
Ett konfigurationsexempel är svärmfunktionen som förhindrar att det uppstår 

isolerade ljusöar i kontorslandskap där inte hela ytan används. Detta möjliggörs 

även genom att systemgrupper som är sammankopplade i nätverk och 

kommunicerar med varandra självständigt reglerar ljuset i sina rumszoner genom 

integrerade närvarodetektorer. När arbetsplatserna inom en zon inte används slås 



  

 

 

 

inte belysningen av helt i denna zon utan dimmas istället ned till orienteringsljus. 

Det innebär att personalen som fortfarande är kvar och arbetar kan dra nytta av 

en angenäm och ögonvänlig belysning utan skarpa kontraster. Först när den sista 

medarbetaren har lämnat kontoret släcker systemet samtliga armaturer. 

 

Flexibel konfiguration av grupper och ljuskanaler  
Grupper bildas, dimensioneras och kopplas ihop med hjälp av Plug-and-play i 

ELC-ljussystemen. Systemet kan börja användas med fabriksinställningarna 

omedelbart efter installationen. Det går därefter att konfigurera systemen 

ytterligare om så önskas med ESY-Pen och ESY-appen. Till exempel kan man 

skapa användningsspecifika scener med en scenredigerare. 

 

Det finns upp till fyra ljuskanaler tillgängliga, som ett komplement eller alternativ 

till ljusstyrningen, för att kunna belysa rumszonerna kontinuerligt eller på olika sätt 

beroende på den aktuella scenen. Belysningsutgångarna på styrenheterna kan 

tilldelas dessa ljuskanaler på ett flexibelt sätt genom mapping I ESY-appen. Om 

ett system består av flera självreglerande grupper kan till exempel armaturer från 

olika grupper tilldelas samma ljuskanal. Armaturerna kan styras synkront i en 

scen, medan de styrs separat inom den aktuella gruppen i standardläget. 

 

Mobil projekthantering med ESY Pen och ESY-appen 
I broschyren ”ESYLUX ELC koncept och funktioner” finns information om alla 

funktioner och praktiska användningsexempel. Broschyren kan laddas ned i 

mediacentret på ESYLUX-webbplatsen. ELC-ljussystemen ger en energieffektiv 

Human Centric Lighting med den inbyggda SymbiLogic-tekniken. Förutom för 

parameterinställning kan ESY Pen och ESY-appen användas för enkel 

fjärrstyrning, ljusmätning och mobil hantering av projektbiblioteken. 

 

 
 
 

  



  

 

 

 

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 och bildtexter 
 

 
ESYLUX ELC-funktionsfördel 1  Källa: iStock.com/imaginima/ESYLUX 
ELC-ljussystemen ger en energieffektiv Human Centric Lighting. 

 

 

 

 
ESYLUX ELC-funktionsfördel 2 Källa: ESYLUX 
Installationen inklusive gruppering, dimensionering och nätverkskoppling görs via 

Plug-and-play. 
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