
  

 

PR ES SI N F OR M AT I ON   
Ahrensburg, den 8 februari 2022  
 

Förbättrat arbetsljus 
via plug-and-play:  
CELINE-2 från ESYLUX 
Mer lyskraft, bättre energieffektivitet: Med CELINE-2-serien optimerar 
tillverkaren ESYLUX sina infällda takarmaturer för ljussystem med ESYLUX 
Light Control ELC. De kan integreras och grupperas i systemet via plug-
and-play och tack vare anslutningsbara drivenhetssatser som tillbehör 
lämpar de sig nu även för andra belysningsanläggningar. Varianter med 
Tunable White rundar av sortimentet och möjliggör en energieffektiv Human 
Centric Lighting genom SymbiLogic-teknik. 
 
När det är gott om jobb och börjar bli brist på specialister ökar efterfrågan på 

enkla lösningar. Ljussystem med ESYLUX Light Control ELC erbjuder därför 

installation, gruppering, skalning och sammankoppling av alla komponenter via 

plug-and-play. Med CELINE-2-serien optimerar ESYLUX de infällda 

takarmaturerna i systemen och utvidgar användningsområdet för dem genom 

valfria uppsättningar drivenheter även utanför systemen. 
 
Mer lyskraft och effektivare ljusutbyte 
Precis som i föregående CELINE-serie ger LED-lampornas bakprojektering i 

CELINE-2 en homogen belysning och en lång LED-livslängd. Lyskraft och 

ljusutbyte förbättras ytterligare och ligger nu på upp till 4 600 lm resp. 139 lm/W. 

Samtidigt har ESYLUX reducerat vikten och monteringshöjden för armaturerna. 

Det minskar lasten och underlättar installationen. För att ytterligare förenkla plug-

and-play-anslutningen till ELC-ljussystemets styrenheter är RJ45-kontakterna nu 

dessutom fästa på rörliga kablar på höljets sida. 

 

Drivenhetssats med plug-and-play för ON/OFF, DALI, DT-8 



  

 

Som tillbehör finns en drivenhetssats med WAGO-WINSTA-anslutning eller 

snabbanslutning som nu möjliggör användning av armaturerna även i andra 

anläggningar, antingen för enkel strömbrytarmanövrering eller DALI-styrning. Det 

finns även en DT8-kompatibel drivenhetssats. Även utanför ELC-ljussystemet kan 

armaturvarianterna med Tunable White skapa en Human Centric Lighting på 

arbetsplatsen – då visserligen utan den energieffektiva konstruktionen med 

SymbiLogic-tekniken från ESYLUX.  

 

De infällda takarmaturerna i CELINE-2 kommer antingen med fast ljusfärg på 

3 000 eller 4 000 Kelvin, lämpar sig för bildskärmsarbetsplatser i rum med 

systeminnertak och fungerar med motsvarande tillbehör även för infälld och 

utanpåliggande takmontering. De skapar ett flimmerfritt och behagligt ljus och 

erbjuder både varianter och alternativa diffusortyper för olika systemmått. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Om ESYLUX – Performance for Simplicity 
ESYLUX utvecklar, producerar och säljer smarta 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, installatörer, el- och ljuskonsulter och arkitekter förlitar sig på den 

nästan 50-åriga erfarenheten av marknaden och personlig rådgivning från 

ESYLUX:s specialister. Genom den forskning, utveckling och produktion som 

bedrivs vid anläggningen i tyska Ahrensburg uppfyller tillverkaren dessutom de 

högsta kvalitetskraven. Företaget är globalt: ESYLUX samarbetar med rutinerade 

återförsäljare och företräds genom en mängd filialer i Europa, Asien och 

Oceanien. 

 

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

 

 
Takarmaturer i CELINE-2-serien 
CELINE-2: Bästa arbetsljuset via plug-and-play och kan omedelbart monteras 

även utanför ljussystemen med ESYLUX Light Control. 
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