
  

 

 

 

PR ES SM ED D EL AN D E  
Ahrensburg, Tyskland, 14 februari 2023  
  

Funktionell design, svävande 
ljus: SVENJA-takarmaturer 
från ESYLUX  
SVENJA-serien från ESYLUX består av platta, runda takarmaturer som är 
perfekta för gemensamma utrymmen i skolor, äldreboenden, kontor och på 
sjukhus. Det indirekta ljuset de avger gör att de utanpåliggande armaturerna 
ser ut att sväva precis under taket. Alternativt finns stång- och 
pendelvajersatser som gör att armaturerna kan hängas ned från taket. 
Serien erbjuder både ON/OFF- och DALI-2-varianter för närvaro- och 
dagsljusberoende konstantljusreglering. Armaturerna har en modulär 
design som gör installationen mycket enklare.  
 
Gemensamma utrymmen som foajéer, aulor, fikarum, sällskapsrum och matsalar 

kräver estetiskt tilltalande belysningslösningar och framför allt utmärkt 

energieffektivitet. För att uppfylla alla dessa behov har ESYLUX utvecklat 

SVENJA-serien med LED-takarmaturer som kan paras ihop med företagets egna 

intelligenta styrsystem för att minska armaturernas energiförbrukning. 

 

Runda, platta LED-takarmaturer i tre olika storlekar 
De runda, platta SVENJA-takarmaturerna har ett pulverlackerat aluminiumhölje 

och finns med en diameter på 450, 600 och 900 mm. Armaturerna avger 35 % 

indirekt ljus, vilket skapar en fantastisk atmosfär i rummet och gör att 

utanpåliggande armaturer ser ut att sväva precis under taket. Alternativt kan 

stång- och pendelvajersatser (tillval) användas för att hänga ned armaturerna från 

taket. LED-armaturernas bakprojektering och särskilt utformade linser garanterar 

homogen, bländfri belysning och lång LED-livslängd. Lamporna har ett ljusutbyte 

på upp till 122 lm/W. 

 



  

 

 

 

ON/OFF-varianter och DALI-2-modeller för konstantljusreglering 
Förutom varianter som är utformade för enkel omkoppling erbjuder serien även 

armaturer med DALI-2-certifierade styrenheter för alla tre tillgängliga diametrar. 

DALI-2-standarden erbjuder kompatibilitet mellan tillverkare som gör att 

armaturerna kan integreras i ett centralt system eller kombineras med 

decentraliserade APC-närvarodetektorer för flera rum från ESYLUX för DALI-2. 

Med hjälp av närvaro- och dagsljusberoende konstantljusreglering från APC-

närvarodetektorerna kan du minska armaturernas energiförbrukning till ett 

minimum. 

 

Armaturerna har en modulär design som består av två huvudkomponenter – 

drivenhetsboxen och armaturhuset. Den här designen gör det betydligt enklare att 

montera armaturerna på takytan. Drivdonet installeras och ansluts först, sedan 

ansluts armaturhuset enkelt till drivdonet med hjälp av den elektriska plugin-

anslutningen och snäpplåssystemet. Två fallskyddsvajrar används för att fästa 

armaturhuset. Till skillnad från de flesta armaturer behöver armaturhuset inte 

öppnas vid något tillfälle. Det innebär att varianterna med en diameter på 450 mm 

och 600 mm kan installeras av endast en person. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



  

 

 

 

Om ESYLUX – Performance for Simplicity 
ESYLUX utvecklar, tillverkar och distribuerar intelligenta automations- och 

belysningslösningar för förbättrad livskvalitet och energieffektivitet i 

kontorsbyggnader, skolor och vårdinrättningar. Människors krav och behov är 

centrala för företagets verksamhet. ESYLUX värdesätter i synnerhet enkel 

tillämpning av sina produktlösningar. ESYLUX-kunder och -partner innefattar 

grossister, installationsföretag, el- och belysningskonsulter och arkitekter som litar 

på mer än 50 års erfarenhet av marknaden och personliga specialistråd som 

tillhandahålls av ESYLUX-experter. Dessutom uppfyller ESYLUX de högsta 

kvalitetsstandarderna inom forskning, utveckling och produktion vid den tyska 

anläggningen i Ahrensburg. Vår försäljningsorganisation är global: ESYLUX 

samarbetar med erfarna handelspartner och representeras av ett flertal 

distributionsföretag i Europa, Asien och Oceanien. 

Mer information finns på www.esylux.com 
 
 
Presskontakt 

ESYLUX GmbH 

Christian Schöps 

Konsult inom företagskommunikation 

T +49 (0) 4102 88 880-2017 

F +49 (0) 4102 88 880-333 

E christian.schoeps@esylux.com 

 

  

http://www.esylux./


  

 

 

 

Foton och bildtexter 
 

 
SVENJA 1 Källa: ESYLUX 
Det indirekta ljuset från SVENJA-takarmaturerna gör att utanpåliggande 

armaturer ser ut att sväva precis under taket. 

 

 

 
SVENJA 2 Källa: ESYLUX 
Som ett alternativ till utanpåliggande montering kan stång- och pendelvajersatser 

(tillval) användas för att hänga ned armaturerna från taket. 
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