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Smal och intelligent: 
DALI-pollare i serien ALVA  
med inbyggd sensorteknik 
Tillverkaren ESYLUX utökar ALVA-serien med smala LED-pollare med 
tillvalet inbyggd DALI-rörelsedetektor. De har en diameter på 100 mm, kan 
styra en hel armaturgrupp rörelse- och dagsljusberoende med 
rörelsedetektorer, och producera dämpat orienteringsljus när inga rörelser 
detekteras. De robusta aluminiumhusen är precis som hela den serien 
smutsavvisande och extra skyddade mot salthaltig havsluft. 

Att skapa säkerhet, orientering och ett representativt intryck på ett energieffektivt 

sätt – det är de viktigaste uppgifterna för en modern utomhusbelysning, förutom 

en robust konstruktion. Ett särskilt elegant sätt att göra det på är med smala 

pollare, med tillvalet inbyggd DALI-rörelsedetektor, som nu ingår i ESYLUX 

ALVA-serie.  

Styr en armaturgrupp med DALI-Broadcast 
Diametern är 100 mm, höjden 700 mm. Med rörelsedetektorer kan du styra en hel 

armaturgrupp i Broadcast-drift, som till exempel DALI-pollare utan sensorer, efter 

rörelser och dagsljus. Fler pollare med rörelsedetektorer kan också integreras i en 

grupp, så att de kan reagera på rörelser på olika platser. Med ett extra DALI-

manöverdon, som finns tillgängligt från ESYLUX, kan rörelsedetektorn även tända 

och släcka 230V-lampor. 

 

Valfritt orienteringsljus 
Styrningen av en grupp sker via DALI-Broadcast. I skymningsreläläget kan 

rörelsedetektorn även tända lampan om dagsljuset inte räcker till, oberoende av 

rörelser. För syns skull eller av säkerhetsskäl kan detektorn dessutom ha ett 



  

 

 

 

dämpat orienteringsljus aktiverat under tiden då inga rörelser registreras. Du kan 

börja använda detektorn direkt med fabriksinställningarna och efterhand ställa in 

egna parametrar med fjärrkontrollen PDi DALI, ESY-Pen eller ESY-App. 

 

De nya ALVA-pollarna är antracitfärgade och finns tillgängliga i antingen 3 000 K 

eller 4 000 K, med diffusor som har opalfärgad eller transparent yta. 

Stöttåligheten är IK09 och kapslingsklassen IP65. Ytan är pulverbehandlad och 

skyddad mot salthaltig havsluft. Kemiska lösningsmedel kan inte heller skada 

armaturen, vilket gör det enkelt att ta bort graffiti och annan envis smuts.  

 

 

 

 

  



  

 

 

 

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 
(Källa: ESYLUX Sverige AB) 

 

 

 
ALVA BL 700/100 MD DALI  
Smala och intelligenta: De nya ALVA-pollarna från ESYLUX med DALI-

rörelsedetektorer. 
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