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HANTERA ALLA KRAV PÅ ENERGI-
EFFEKTIVITET OCH VÄLBEFINNANDE  
PÅ ARBETSPLATSEN AUTOMATISKT

Från den allra första dagen är solljus och frisk luft människans naturliga 
chefer. Ljus styr hennes dygnsrytm, bestämmer när hon vaknar, arbetar 
och går och lägger sig. Luft ger henne livs- och prestationsviktigt syre, 
håller henne vaken och koncentrerad. I tider när människan allt mer ar-
betar i slutna utrymmen, saknar hon denna naturliga styrning. Följderna: 
Bristande koncentrationsförmåga, trötthet, sömnstörningar. Samtidigt 
krävs allt högre produktivitet och kreativitet i dagens arbetsvärld. Därför 
krävs en ny ledning: En som tar hänsyn till människans ursprungliga 
behov och som då går helt nya vägar. Välkommen till ESYLUX.

ESYLUX är specialist för innovativa, behovsanpassade lösningar som 
förbättrar alla arbetsplatser. Som en bra chef sammanför ESYLUX sina 
mångsidiga kompetenser på ett intelligent sätt: Vår mångåriga erfaren-
het inom sensorbaserad byggnadsautomation använder vi även idag vid 
utvecklandet av vägvisande lysdiodsbelysning och åstadkommer på så sätt 
en synergieffekt av automation och ljus. När och varhelst solstrålarna inte 
räcker till kompletterar vi dem eller skapar en lämplig ersättning med bio-
logiskt aktivt ljus. Varhelst rummets luftkvalitet spelar en roll registreras 
och optimeras den av multisensoriska närvarodetektorer. Från receptionen 
till chefsvåningen, från kontorslandskap till matsal: Ljus och luft styrs 
alltid så att människan på bästa sätt kan ägna sig åt sina uppgifter utan 
att samtidigt slösa onödigt med sin eller byggnadens energi. 

Samtidigt ger ESYLUX förutom en hög kvalitet, effektivitet och ekonomi 
framför allt en sak: enkelhet, För först när våra lösningar är enkla att 
planera, installera och använda hjälper de verkligen till med att hantera 
den moderna människans krav. ESY, eller?

LJUS, LUFT, FRAMTID, KLAR
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INNEHÅLL
AUTOMATIONS- OCH LJUSHANTERING FÖR VARJE RUM

Oavsett vilket projekt, på vilken nivå eller vilket rum man arbetar i: För-
utsättningen för långsiktig framgång är genomtänkta strategier, effektiv 
användning av resurser och övertygande prestanda – precis som med de 
innovativa automations- och ljuslösningarna från ESYLUX. De styr ljus 
och klimat på ett intelligent sätt, använder bara energi efter behov där 
den behövs och övertygar med tålig och kraftfull prestanda. Och det är 
mycket enkelt. Det beror på att de anpassar sig efter alla krav, alltid är 
enkla att montera och gör den banbrytande tekniken så okomplicerad som 
möjligt för våra kunder och partners. Upptäck nu med ESYLUX de många 
sidorna hos effektiv automations- och ljushantering. För varje projekt, 
varje nivå och varje rum.
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Där många människor träffas och arbetar hårt är energiförbrukningen 
oftast även hög: Konstljuset belyser arbetsytorna, ventilationen trans-
porterar friskt syre, luftkonditioneringen eller värmesystemet optimerar 
temperaturen. Energieffektivitet är därför ett centralt ämne vid moderni-
seringen av kontorsbyggnader.

Ur ett globalt perspektiv handlar det om hållbarhet, om att skydda världens 
klimat och de naturliga resurserna - varför motsvarande politiska målsätt-
ningar redan idag påverkar den tekniska utrustningen av byggnader i många 
länder. Men även ur fastighetsförvaltares och investerares synvinkel lönar 
sig steget till modern teknik. För en energieffektiv, behovsstyrd drift betyder 
en väsentlig sänkning av energikostnaderna med snabb amortering. Och det 
gäller inte bara nybyggen. Just äldre byggnaders förbrukningsvärden ligger 
högt över genomsnittet och blottlägger en enorm besparingspotential. För 
detta erbjuder ESYLUX en perfekt kombination: Intelligenta lösningar som 
kombinerar en behovsstyrd sensorteknik med en sparsam lysdiodsbelysning 
– och åstadkommer på så sätt enkelt en maximal energieffektivitet.

ESYLUX SÄTTER STANDARDEN, ÄVEN I KOMBINATION

Som specialist på energieffektiva lösningar engagerar vi oss tillsammans 
med andra för hållbara byggnader. Samtidigt befrämjar vi betydelsen av 
certifierade ”Green buildings” inom det tyska sällskapet för hållbart byg-
gande (DGNB).

UTNYTTJA POTENTIALEN
ÖKA EFFEKTIVITETEN PÅ KONTORET  

PÅ ALLA NIVÅER

Källa: Centralorganisationen för elektroteknik- och elindustri e.V. (ZVEI)/ 
universitetet i Biberach

ENERGIBESPARINGSPOTENTIALEN HOS DEN BEHOVSSTYRDA 
BYGGNADSAUTOMATIONEN (MIN./MAX.)

Ventilation Värme SolskyddReglering för 
enskilt rum

Belysning

50 %

25 %

0 %

28 %

46 %

16 %

54 %

11 %

25 %

17 %

23 %

10 %

34 %
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Principen för behovsstyrd automatisering är lika enkel som den låter: 
Energi bara när den verkligen behövs. Det baseras på ett typiskt mänskligt 
beteende. För när användarna i kontorsbyggnader och andra arbetsplatser 
väl har tänt ljuset och startat ventilationen och värmen förblir dessa ofta 
påslagna hela dagen - i sämsta fall till och med efterföljande natt, efter-
som ofta tänker ingen på att stänga av. På så sätt förbrukar man alldeles 
för mycket energi i onödan. Dessutom måste inte alltid konstljuset lysa 
med full ljusstyrka eller ventilationens fläktar blåsa med högsta hastighet.

För detta erbjuder ESYLUX anläggningsövergripande, sensorstyrda lösningar 
som enkelt gör kontoret till Smart Office, utan att människorna behöver 
tänka på det. Som bara använder ljuset och andra anläggningar när och 
i den omfattning som krävs av de rådande förhållandena. På så sätt går 
det att helt automatiskt kombinera en optimal atmosfär och en normenlig 
utrustning av arbetsplatser med högsta möjliga energieffektivitet.

ENERGIBESPARING TACK VARE INTELLIGENT SENSORTEKNIK

Bara genom att använda en enkel närvarodetektor uppnår man en avsevärd 
förbättring. För den ser automatiskt till att belysningen eller andra enheter  
endast är på när människorna faktiskt befinner sig på arbetsplatsen. 
Samtidigt har varje närvarodetektor en ljussensor som kontrollerar aktuell 
ljusstyrka under drift. Räcker dagsljuset som faller in genom fönsterytorna 
för att arbeta, till exempel mitt på dagen, stänger närvarodetektorn också av 
konstljuset.

Ännu mer energi kan sparas genom permanent anpassning av den 
rådande omgivningen. Om närvarodetektorn har funktioner för konstant-
ljusreglering, dimrar den bara det konstgjorda ljuset så mycket som det 
befintliga dagsljuset kräver för att uppnå ett bestämt börvärde. Det här 
är bästa möjliga sätt att utnyttja dagsljuset på och är naturligtvis även 
en mycket bekväm lösning. Slutligen ser den även automatiskt till att 
det aldrig blir för mörkt eller för ljust. Om närvarodetektorn innehåller 
ytterligare sensorer, som t.e.x. för registrering av luftkvaliteten, kan 
driften av ytterligare enheter anpassas kontinuerligt efter aktuella rums-
förhållanden.

REGLERA BARA BORT DEN ONÖDIGA  
ENERGIFÖRBRUKNINGEN

Utnyttjar dagsljuset på bästa sätt: 
En närvarodetektors konstantljus-
reglering.

DAGSLJUSBEROENDE KONSTANTLJUSREGLERING

06:00 12:00 18:00

500 lux

High efficiency systemsA
Superior efficiencyB
Standard efficiencyC
No energy efficiencyD

Den närvaro- och dagsljusbe-
roende omkopplingen med en 
närvarodetektor minskar energi-
förbrukningen automatiskt.

NÄRVARO- OCH DAGSLJUSBEROENDE TILL-/FRÅNKOPPLING

06:00 12:00 18:00

500 lux

Superior efficiencyB

No energy efficiencyD

Standard efficiencyC

High efficiency systemsA

Kontorsutrymme utan automation 
– ljuset och andra enheter förblir 
ofta på hela dagen och förbrukar 
onödig energi.

MANUELL OMKOPPLING

06:00 12:00 18:00

500 lux

No energy efficiencyD

Standard efficiencyC
B Superior efficiency

High efficiency systemsA

 Andel konstgjort ljus

 Tillräckligt dagsljus

  Närvarande

  Frånvarande
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LÅTAINNOVATIONENVERKA
EFFEKTIVITET OCH VÄLBEFINNANDE  

I SAMKLANG: SYMBILOGIC-TEKNIKEN  
FRÅN ESYLUX

Det bästa ljuset för människorna är det naturliga dagsljuset. Genom 
sin ljusfärg och ljusstyrka och dess förändringar under dagens lopp styr 
den dygnsrytmen, påverkar på ett positivt sätt hormonhushållningen, 
stärker vitaliteten samt koncentrationsförmågan. Den gör att människan 
helt enkelt mår bättre och samtidigt har högre prestationsförmåga. Men 
nuförtiden får människor knappt något dagsljus, eftersom man för det 
mesta vistas i slutna utrymmen.

SYMBILOGIC: BIOLOGISKT AKTIVT LJUS MED INTELLIGENT STYRNING

ESYLUX återinför dagsljuset dynamiska förlopp i de moderna människornas 
liv. För med SymbiLogic-tekniken har ESYLUX skapat inomhusbelysnings-
lösningar med biologiskt aktivt ljus: Human Centric Lighting – ljus som 
uppfyller alla normer men samtidigt överträffar alla minimikrav med råge. 
Dessutom kombinerar SymbiLogic välbefinnande och effektivitet hos männ-
iskan med fördelarna med en intelligent styrning för komfort och effektivi-
tet. På så sätt sätter Human Centric Lighting-lösningarna från ESYLUX ett 
behovsstyrt ljuskoncept på dagordningen, som optimerar energianvändning-
en i kontorsutrymmen: Ljus används bara där och bara i den omfattning 
som faktiskt behövs. Som automationsspecialist med mångårig utvecklings-
erfarenhet när det gäller intelligent sensorteknik är ESYLUX bättre lämpat 
än alla andra tillverkare att anpassa denna innovativa ljushantering exakt 
efter de senaste kraven och mest skiftande anspråken.

Källa: Rapporten ”Quantified benefits of Human Centric Lighting”av  
LightingEurope & ZVEI, april 2015

SYMBILOGIC ÄR ESYLUX-TEKNIKEN FÖR ENERGIEFFEKTIV 
HUMAN CENTRIC LIGHTING

ÖKAR
MOTIVATIONEN
PRODUKTIVITETEN
MEDARBETARNAS 
LOJALITET

MINSKAR
FEL
FRÅNVARON
ARBETSOLYCKOR MÄNNISKOR TILLBRINGAR

AV SIN TID I SLUTNA UTRYMMEN

PÅ KONTORET FÅR VI EN LJUSSTYRKA PÅ

PÅ EN MOLNIG DAG FÅR VI UTOMHUS

PÅ EN SOLIG DAG FÅR VI UTOMHUS

100 000 LUX
10 000 LUX
500 LUX
90 %
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Förloppet för det biologiskt aktiva ljuset från SymbiLogic är optimerat för 
användning i kontorsutrymmen: På förmiddagen leder en dynamisk ökning 
av ljusstyrkan och andelen blått i ljuset till en uppfriskande aktivering. 
Framåt lunch sänks de båda värdena något, för att sedan ta fart igen – det 
motverkar särskilt den typiska eftermiddagströttheten. På så sätt hjälper 
SymbiLogic människorna att hantera de besvärliga faserna, förbli koncen-
trerad och hålla prestationskurvan uppe.

Ljuset är dessutom det bästa sättet att få en bra dygnsrytm. Ett starkt, kallt 
vitt ljus på dagen stabiliserar denna rytm. Men framåt kvällen låter Symbi-
Logic däremot ljuset automatiskt bli svagare och varmt vitt, så att människan 
kommer till ro i rätt tid. Med sin innovativa styrning ger SymbiLogic på så 
sätt en god natts vila och främjar den viktiga återhämtningen. Optimalt för 
nya, fräscha tag och långsiktig hälsa.

VERKNINGSFULLT TACK VARE EN LJUSINTENSITET LÅNGT ÖVER  
NORMEN – MED EN EFFEKTIVITET LÅNGT ÖVER STANDARDEN

Men SymbiLogic från ESYLUX är inte bara mångsidigt effektiv – den 
är även unikt energieffektiv. Det avgörande här är användningen av en 
närvarodetektor kombinerat med en intelligent ljushantering – som hos 
ISABELLE-kontorsgolvlamporna och ljussystemen med styrtekniken 
ESYLUX Light Control ELC: Belysningen kopplas om utifrån närvaro 
och dagsljus och är otroligt innovativ i hur den utnyttjar dagsljuset med 
biodynamiska ljusstyrkeförlopp. För SymbiLogics så kallade adaptiva 
konstantljusreglering tillämpar en beprövad teknisk princip på den 
modernaste formen av inomhusbelysning. Och på så sätt hjälper den 
automatiskt till att spara mycket energi. 

FÖRBÄTTRA ARBETSPRESTATIONEN  
MED ENERGIEFFEKTIV  
HUMAN CENTRIC LIGHTING

Det biologiskt aktiva ljuset i SymbiLogic-lösningarna ger en varak-
tigt bättre livskvalitet. Det gynnar varje enskild medarbetare – och 
hela verksamheten. Motivationen och tillfredsställelsen på arbets-
platsen ökar och prestationsförmågan ökar märkbart. Samtidigt 
kan Human Centric Lighting förebygga sjukfrånvaro och till och 
med bidra till att minska olycksrisken. 

SymbiLogic-tekniken från 
ESYLUX med närvaro- och dags-
ljusberoende omkoppling och 
adaptiv konstantljusreglering.

06:00 12:00 18:00

500 lux

 Exempel på energinivå: med SymbiLogic

 Exempel på energinivå: konventionell belysning*

 Exempel på melatoninproduktion: med SymbiLogic

 Exempel på melatoninproduktion: konventionell belysning*

*Antaganden med ledning av planeringsrekommendationen enligt DIN SPEC 67600

Max.

Min.
Kl. 6 Kl. 12 Kl. 18 Kl. 24

God sömn

 Andel konstgjort ljus

 Tillräckligt dagsljus

  Närvarande

  Frånvarande
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AVGE DET  BÄSTA LJUSET
FÖRSTKLASSIG LJUSKVALITET FÖR HÖGSTA 

MÖJLIGA VISUELLA KOMFORT

ESYLUX är inte bara en strålande förebild när det gäller intelligent funk-
tionalitet och högklassig design, utan även när det gäller det väsentliga för 
alla belysningslösningar – kvaliteten på själva ljuset. För vi sätter bara en 
standard för oss när det gäller det: dagsljuset. 

För att komma så nära detta mål som möjligt har vi vidtagit strålande åtgär-
der. I vårt eget, referensljuslaboratorium kontrolleras alla ljusrelevanta kva-
litetsegenskaper under hela utvecklingsprocessen och förbättras ständigt. 
På så sätt åstadkommer vi resultat som överträffar normernas minimikrav 
med råge. Ett verkligt belysande exempel: att garantera bästa möjliga 
färgåtergivning. De åtta föreskrivna testfärgerna enligt färgåtergivningsin-
dex CRI räcker i detta avseende inte långt när det gäller våra krav – därför 
använder vi alla femton färgerna skapar på så sätt lysdiodsljus vars färgåter-
givning ligger väsentligen överträffar normen. Dessutom har ESYLUX som 
en av de första tillverkarna integrerat färgkvalitetsskalan Color Quality Scale 
(CQS) i sin mätmetodik. Tillsammans garanterar CRI och CQS att återgiv-
ningen av både svagare och i synnerhet mättade färger blir verklighetstro-
gen. På så sätt syns ytor och föremål i omgivningen även färgmässigt alltid 
i det rätta ljuset. Det skapar en trevligare ljusatmosfär och högre visuell 
komfort. En strålande idé, inte sant? 

LÅG FLIMMERNIVÅ, HÖG VISUELL KVALITET

Lysdioder reagerar mycket snabbare och mer omedelbart på naturliga 
variationer i växelström än den klassiska glödlampan: Den tenderar att börja 
flimra – en särskild utmaning vid utvecklingen av förstklassiga lysdiodsbe-
lysningar. Även om flimrandet sker i ett frekvensområde som människan 
inte uppfattar, kan det göra att man blir trött, ge upphov till yrsel och delvis 
få mer långtgående konsekvenser för hälsan. Den som bryr sig om hälsan 
hos de som utnyttjar byggnaden väljer därför en belysning med lägsta 
möjliga flimmernivå – ESYLUX skapar en klar översikt som ligger långt över 
standarden.

ESYLUX mätresultat med CRI-spektrum 
för exemplet CELINE

ESYLUX mätresultat med CQS-spektrum 
för exemplet CELINE
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GARANTERA BRA LUFT 
FRÄMJA ETT OPTIMALT RUMSKLIMAT  
MED ENERGIEFFEKTIV STYRNING

* VOCs (Volatile Organic Compounds, flyktiga organiska föreningar) är gasblandningar som 
bildas av utdunstningar och är hälsovådligare än en ökande CO2-halt i luften. Genom att 
aktivera ventilationen avlägsnas båda luftföroreningarna tillförlitligt. 

BESPARINGSPOTENTIAL VIA BEHOVSSTYRD 
VENTILATION

Utdunstningar och låg syrehalt ger bokstavligt talat dålig luft på kontoret: 
De gör en trött, minskar koncentrationsförmågan och försämrar humöret. 
Dessutom påverkar bristande luftkvalitet medarbetarnas hälsa. Med en in-
telligent, sensorbaserad styrning från ESYLUX kan rumsluften automatiskt 
förbättras med klimat- och ventilationssystem – och samtidigt reducera 
dess energiförbrukning till ett minimum.

FRÅN NÄRVAROBEROENDE VENTILATION...

DALI-manöverdon är en enkel lösning för att koppla om ventilationen närva-
roberoende. Signalen för det får den via digital kommunikation från en 
DALI-närvarodetektor, med hjälp av vilken ventilationen automatiskt stängs 
av så snart rummet åter är tomt. Omkopplaren går lätt att integrera i 
CELINE och NOVA Quadro-Sets ljussystem och kan även slå på och stänga 
av andra konventionella enheter närvaroberoende. 

...TILL OCH MED AUTOMATISK REGLERING AV LUFTKVALITETEN

Men det finns ändå reserver: För PD-ATMO 360i/8 O KNX med sin kom-
bination av närvaro- och luftkvalitetssensorteknik aktiverar klimat- och 
ventilationssystemet först, när luftkvaliteten faktiskt gör det nödvändigt – 
och ser under driften även till att systemet endast arbetar med intensiteten 
som krävs för tillfället. PD ATMO känner tack vare sin unika multisensor-
teknik av förändringar av ljussituationen, luftfuktigheten, temperaturen och 
luftkvaliteten – extra känsligt tack vare VOC-sensor*. På så sätt bevakar den 
särskilt noggrant att ett produktivt och hälsosamt klimat bibehålls i närvaro 
av människor i ett rum, samtidigt som ljusstyrkan är optimal. Den högkva-
litativa passiva infraröda sensortekniken understöds i särskilt svåra fall av 
en akustiksensor vid identifieringen av närvaro. Dessa totalt sex ”sinnen” i 
endast en enhet undanröjer användningen av flera separata lösningar och 
krävande installationer. 

06:00 12:00

100 %
 FLÖDE

18:00

 Konstant luftflöde

 Intelligent styrd ventilation

 Energibesparing
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Vänster knapp
Kort knapptryckning: Till-/frånkoppling av belysningen
Lång knapptryckning: Ökning eller minskning av dimningen 

Höger knapp
Kort knapptryckning: Start av individuella scener
Lång knapptryckning: Förändring av ljusfärgen

ESYLUX erbjuder världens för-
sta KNX-kompatibla belysning 
med inbyggd modul

ESY
Bluetooth-styrning för 
Android och iOS

STYR INDIVIDUELLT
FRÅN DIGITALT TILL MANUELLT

Quadro-Sets ljus kan bekvämt individualiseras med en 
vanlig 230 V-knapp

Tryckknapparna från ESYLUX ger en intuitiv användning 
av ELC-ljussystemen tack vare tydliga symboler

ESY-Pen ger alltid ett bra intryck, oavsett om den används 
med Bluetooth-funktioner och inbyggd ljussensor, som 
fristående enhet eller som brygga mellan mobila enheter 
och de intelligenta automations- och ljuslösningarna från 
ESYLUX

Automation ger många fördelar – men med ESYLUX är det inte något 
Måste, utan alltid ett Kan. För ESYLUX-lösningar är alltid mycket enkla att 
styra och konfigurera själv. När det gäller närvarodetektorerna gör du det 
med knappingång, fjärrkontroll eller ESY-Pen, vår allkonstnär för idrifttag-
ning, fjärrstyrning, ljusmätning och projekthantering. 

Ännu fler hanteringsmöjligheter får du med ljussystemen med ESYLUX 
Light Control som CELINE och NOVA Quadro-Sets. Här kan allt från 
påslagning till start av scener skötas med ESYLUX-tryckknappar eller en 
vanlig DALI-knapp som finns i handeln – eller med en enkel 230 V-knapp 
som du utan problem kan fortsätta att använda om en sådan redan finns 
installerad. Om ELC-systemen har en inbyggd KNX-modul, kan du koppla in 
dem i KNX-byggnadsautomationen utan gateway och sedan styra och läsa 
av dem centralt. Styr och konfigurera bekvämt med ESY-appen i din mobila 
enhet, antingen via en inbyggd Bluetooth-modul – eller med ESY-Pen! 
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SITUATION 1: GENOMGÅNG

Deltagarna sitter vid konferensbordet, dokument 
läses, intensivt utbyte sker, koncentrationen är hög.

Scen: Huvudbelysningen är påslagen – i grupp 1 
till 100 % av den maximala belysningsstyrkan, i 
grupp 2 till 70 %. Ljusfärgen ligger på stimule-
rande 5500 Kelvin.

INTELLIGENT LJUSHANTERING FÖR  
OMVÄXLANDE SITUATIONER

ISCENSÄTTA RUM

Användningarna av moderna affärsutrymmen är mycket olika och även 
enskilda möten och konferenser är oftast indelade i olika ”akter”: Efter 
välkomsthälsningen följer en intensiv arbetsfas under vilken multimediala 
presentationer visas mellan samtalsrundor, avslutningen bildar gemen-
sam förfriskning och otvunget meningsutbyte. Med ESYLUX anpassar 
sig belysningen flexibelt efter olika användningssituationer – enkelt med 
en knapptryckning. För många lösningar går det att programmera olika 
scener, vilka när som helst kan slås på via knapp eller app och som sedan 
kan man förändra hela situationen behovsanpassat: i perfekt samspel med 
huvud- och stämningsbelysningen och mycket mer via KNX-styrning. 

Följande exempel med ett konferensrum visar hur variabelt rum låter sig 
belysas och utformas för respektive användning: Utrustat med ljussystemet 
i serien CELINEs Quadro-Set, som är indelat i två grupper, med Symbi Logic 
och integrerad KNX-modul samt runda downlights, som är integrerade i sys-
temet via DALI-manöverdon. Ventilationen styrs via KNX-bussen och stängs 
automatiskt av, liksom alla enheter, när mötet är slut.

* Persiennerna kan också integreras i styrningen i KNX-varianterna i Quadro-Sets och sedan 
manövreras med en KNX-knapp.

SITUATION 2: PRESENTATION

Projektionsduk eller bildskärm används, upp-
märksamheten riktas uteslutande mot en film 
eller en Powerpoint-presentation.

Scen: Persiennerna är neddragna*. Bara de utan-
påliggande downlights-armaturerna i bordshöjd är 
påslagna – för en behaglig stämning och minimi-
orientering.

SITUATION 3: PAUS ELLER AVSLUTNING

Deltagarna befinner sig huvudsakligen i de bakre 
rummen, där drycker och tilltugg serveras, atmos-
fären och samtalen är avslappnade.

Scen: Downlight-armaturerna i de bakre rummen 
och på den främre sidan är påslagna. De utan-
påliggande downlight-armaturerna i Quadro-Set 
(grupp 2) lyser med 70 % av den maximala 
belysningsstyrkan på avkopplande 3000 Kelvin.
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SÄKERSTÄLL EN BRA STÄMNING

En mängd krav och direktiv gällande säkerhet och brandskydd sörjer för 
bästa möjliga skydd mot faror på ett kontor. Med sin intelligenta belysning 
ger ESYLUX utöver dessa normer ett bidrag för en säker känsla på arbets-
platsen. För inte bara i nödsituationer, utan till exempel även när timmen 
är sen vill de anställda inte känna sig lämnade ensamma i mörkret.

ORIENTERINGSLJUS GER KOMFORT

ESYLUX innovativa ljushantering möjliggör lösningar som via den intelli-
genta sensortekniken och styrningen aktiverar ett orienteringsljus, vilket 
ger en minimibelysning i kontor och kringliggande områden så länge som 
någon är närvarande. På så sätt blir det inte helt mörkt runt arbetsplatsen 
och den anställde kan överblicka hela utrymmet – en viktig sak för alla 
som ska sluta jobbet senare än de andra. Orienteringsljusets intensitet och 
varaktighet går att ställa individuellt, en sänkning till t.ex. 10 % av den 
maximala belysningsljusstyrkan sänker då energiförbrukningen till det allra 
nödvändigaste.

NÖDBELYSNING FÖR NÖDSITUATIONER

Om en nödsituation inträffar räknas varje sekund. För att människor ska 
kunna lämna byggnaden snabbt och säkert även om huvudbelysningen 
slutar fungera krävs en optimal belysning av utrymningsvägarna och utrym-
ningsvägsskyltarna. ESYLUX presenterar lämpliga lösningar för nödbelys-
ning samt ett därför anpassat tillbehör för olika krav. Och hjälper på så sätt 
till med att göra kontorsbyggnader säkrare – permanent och ekonomiskt.

ORIENTERING OCH SÄKERHET  
DYGNET RUNT
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Man måste inte bygga helt nytt för att få en ny känsla i rummet. Med 
ESYLUX kan du alltid övergå till modern automatiserings- och belysnings-
teknik och enkelt göra efterhandsinstallationer av energieffektiva lösningar. 
Rum för rum. Och under tiden som arbetet pågår. För ESYLUX erbjuder 
ett brett spektrum för skräddarsydd sanering, för ett snabbt byte och en 
integration i din byggnad utan krävande installation. På så sätt drar alla 
våra standardlösningar för DALI nytta av detta bussystems vanligtvis enkla 
kabeldragning, ESYLUX-närvarodetektorerna övertar enkelt själva parame-
terinställningen av belysningsarmaturernas EL-FD. Våra väggdetektorer är 
kompatibla med alla normala märkesströmbrytare – för en optimal passform 
som förutom den omedelbara funktionaliteten även säkerställer den utseen-
demässiga kompatibiliteten. Men paradexemplet på den snabba modernise-
ringen är emellertid:

CELINE OCH NOVA QUADRO-SETS 

Den fristående lösningen från ESYLUX för modernisering av ett rum i taget 
under pågående drift: Med Plug-and-play är det lätt att installera ljussys-
temen med ESYLUX Light Control ELC i varje rum och omedelbart börja 
använda dem utan extra programmering.* Många modeller har dessutom 
redan en inbyggd KNX-modul och kan då direkt kopplas till KNX-byggnads-
automationen utan separat gateway. Samtliga Quadro-Sets från ESYLUX 
är kompatibla med enkla 230 V-knappar, så att man kan fortsätta använda 
redan befintliga knappar utan extra kostnader.

BYT BARA TILL INTELLIGENTA  
AUTOMATISERINGS- OCH LJUSLÖSNINGAR, 
ÄVEN UNDER PÅGÅENDE DRIFT

MODERNISERA ALLTID

Quadro-Set CELINE 
4x LED-belysnings-
armaturer, separat 
sensorteknik och 
styrenhet, kabel

Quadro-Set NOVA
4x LED-belysnings-
armaturer, inbyggd 
sensorteknik och 
styrenhet, kabel

*Upp till 60 % tidsbesparing tack vare plug-and-play
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ENKEL IMPLEMENTERING

ESYLUX garanterar att de enskilda komponenterna fungerar tillsammans 
och ger dig därmed en hög tillförlitlighet från driftsättningen och under 
hela livscykeln. Förkonfigurerade satslösningar för intelligent belysning 
förenklar beställningsprocessen i hela leverantörskedjan samt hanteringen 
lokalt på byggarbetsplatsen. Quadro-Set med belysningsarmaturer, sensor-
teknik, styrenhet och kablar går alltid att beställa med ett enda artikel-
nummer och anpassa för olika rumsstorlekar.

LÅGA INVESTERINGSKOSTNADER

Innovation är överkomlig: ESYLUX-lösningar ger dig en hög grad av auto-
matisering med överskådliga investeringskostnader. Den enkla och snabba 
installationen håller totalkostnaderna låga, Quadro-Set med ESYLUX Light 
Control går att installera lika snabbt som en rumsbelysning utan automati-
sering. Även amorteringstiden är jämförbar – men på lång sikt ger den 
effektiva automatiseringen hos en intelligent belysning avsevärt större 
besparingar. 

LÅGA DRIFTKOSTNADER

Med en effektiv automatisering med behovsanpassad dagsljusberoende 
ljusstyrning kan du sänka strömförbrukningen och även antalet drifttimmar. 
Resultat: en avsevärt längre livslängd för belysningsarmaturerna – beroende 
på rummets användning till och med dubbelt så lång som LED-belysning 
utan automatisering. Det minskar underhållsbehovet samt de därmed för-
knippade kostnaderna och felen under den dagliga driften.

PERFEKT FÖR BYGGNADSSANERINGAR

Vid modernisering och sanering av byggnader ligger ditt fokus på ett 
enkelt genomförande och ökningen av hela byggnadens prestanda. De 
moderna automationslösningarna från ESYLUX är enkla att infoga i den 
befintliga byggnadsinfrastrukturen. Många av ESYLUX-lösningarna för 
kontor fungerar självständigt i rummet och kan dessutom integreras i en 
överordnad byggnadsautomation (t.ex. via KNX). Det medger en enkel 
renovering av ett rum i taget och minskar störningarna under den dagliga 
driften till ett minimum.

MÅNGA SKÄL TILL ATT VARJE ESYLUX- 
LÖSNING ALLTID LÖNAR SIG

PLANERA EKONOMISKT

FÖRKONFIGURERADE 
SATSLÖSNINGAR 

LÅGA INVESTERINGS-
KOSTNADER

ENERGIBESPARINGS-
POTENTIAL*
Genom behovsanpassad styrning 
i kombination med moderna 
ljuskällor.

* Källa: Initiativet för energieffektivitet, tyska energi-
organisationen (dena)

TIDSBESPARING TACK VARE  
PLUG-AND-PLAY

70 %UPP  
TILL

60 %UPP  
TILL
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Kraven på de olika områdena i en kontorsbyggnad är lika olika som behoven 
hos människorna som rör sig i den – perfekta ljus- och automatiserings-
koncept måste därför vara skräddarsydda efter dessa krav. I arbetsområden 
ligger en hög visuell kvalitet och det optimala rumsklimatet i förgrunden, 
däremot flyttar fokus till ämnet säkerhet t.ex. i korridorer och trapphus. 
I hygienutrymmen måste ljussituationen uppfylla andra krav än i socialt 
utnyttjade områden. 

ESYLUX vet vägen till den perfekta automatiserings- och ljuslösningen för 
varje rum och varje byggnadsområde – och uppfyller även de högsta kraven 
på effektivitet, ekonomi och okomplicerad installation. På följande sidor har 
vi sammanställt ett urval av innovativa lösningar för dig, på www.esylux.se 
hittar du hela ESYLUX produktportfölj. 

ESYLUX ERBJUDER DIG DEN PASSANDE 
AUTOMATISERINGS- OCH LJUSLÖSNINGEN 
FÖR VARJE RUM OCH ARBETSPLATS 

OPTIMERA VARJE RUM

INNEHÅLL

ENTRÉER 30

HALLAR 32

TRAPPHUS 34

KONTORSLANDSKAP 36

ENSKILDA KONTOR STANDARD 38

ENSKILDA KONTOR, EXKLUSIVA 40

MÖTESLOKALER 42

FÖRVARINGSRUM 44

SANITETSUTRYMMEN 46

PERSONALMATSALAR 48

YTTEROMRÅDEN 50

ÖVERSIKT 52

TJÄNSTER 54
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PERFEKT ENTRÉ: 
ENTRÉER

Det finns många olika sätt att säga "Välkommen" – utformad på rätt sätt 
kan entrén till en byggnad förmedla den känslan nästan av sig själv och 
därmed företagets kultur. För en sådan miljö är en harmoniskt anpassad 
ljusmiljö lika viktig som designen hos armaturen. Den som vänligt vill 
välkomna oss och ge orientering så fort vi kommer in måste ha en stark, 
effektfull belysning, som för den skull inte är för överdriven eller för skarp. 
Lösningen är ett harmoniskt koncept som även tar hänsyn till effektiviteten 
på ett genomtänkt sätt. 

EXEMPEL 1: REPRESENTATIVT LJUS  
MED FLEXIBEL RUMSGESTALTNING

ISABELLE PDL ELSA-2 PD-FLAT 360i/6 mini DALI

STINA PD-FLAT 360i/8

Belysning Pendelarmatur ISABELLE PDL 1200 DDP TR 8800 840 DALI WH 70 158 56

Downlight ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 840 DALI WH 74 733 71

Ljusstyrning Närvarodetektor PD-FLAT 360i/6 mini DALI 13 003 59

Tillbehör DALI-spänningsförsörjning POWER SUPPLY 200mA DALI 17 102 54

Belysning Downlight STINA DL 90 TR 38° 1300 840 WH 74 658 91

Ljusstyrning Närvarodetektor PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE 13 003 97

ISABELLE pendelarmaturer ger receptionsdiskar ett mycket 
representativt utseende, medan ELSA-2-downlights med 
sitt mjuka, homogena ljusutflöde ger en jämn grundbe-
lysning. Nästan osynlig: Mini-närvarodetektorn och dess 
energi effektiva DALI-ljushantering.

De bländnings- och flimmerfria STINA-downlights ger en 
stämningsfull atmosfär i receptionsområdet. Perfekt estetisk 
komplettering: en elegant FLAT-närvarodetektor som ökar 
energieffektiviteten och samtidigt skapar ett harmoniskt 
helhetsintryck.

EXEMPEL 2: MED RUND KONTUR  
FÖR ETT HARMONISKT FORMSPRÅK
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ALLTID RÄTT PÅ VÄG: 
HALLAR

För att upprätthålla ett effektivt arbetsflöde bör även varje rörelse i korrido-
rerna vara ett steg i rätt riktning. Orientering står alltså högst på agendan. 
Och även i inte lika starkt frekventerade områden ska ingen behöva famla 
i mörkret. Här är det viktigt med effektiva ljuslösningar som reagerar på 
rörelser och även tar hänsyn till det befintliga dagsljuset. På så sätt är det 
alltid enkelt att ta sig fram tack vare perfekt ljuskvalitet. 

STINA MD-FLAT 360i/8 RW ELH C LED SC FM 

ELX 20 LEDi Flat ELSA-2 MD 180i/16 Basic

Stilfulla STINA-downlights med djupt placerad ljuskälla har 
ett vackert ljus, medan runda FLAT-rörelsedetektorer i taket 
har en rörelse- och dagsljusberoende drift. Gemensamt för 
båda: ett enhetligt, diskret utseende. I nödfall ger ELH-
armaturer för utrymningsvägar tillförlitlig sikt – genom 
speciell linsteknik med särskilt stor räckvidd.

EXEMPEL 1: ELEGANT UTSEENDE  
MED DISKRET DESIGN

En enkel BASIC-rörelsedetektor ersätter strömbrytaren på 
väggen och kopplar om belysningen på ett energieffektivt 
sätt. Runda ELSA-2-downlights med mjukt, homogent 
ljusflöde belyser korridoren. I nödsituationer sörjer ELX-
utrymningsvägsbelysning för säkerhet.

EXEMPEL 2: ENKEL LÖSNING  
MED SOLID SENSORTEKNIK 

Belysning Downlight STINA DL 112 TR 60° 1300 840 WH 74 658 99

Ljusstyrning Rörelsedetektor MD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE 13 003 87

tillval Utrymningsvägsbelysning ELH EL LED 3h SC RM CORRIDOR 73 411 53

Belysning Downlight ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 840 WH 74 645 33

Ljusstyrning Rörelsedetektor MD 180i/16 Basic 13 003 58

tillval Utrymningsvägsbelysning ELX EL LED 3h IR SM 73 405 28

32 33



XX | LOREM | KONTORSLÖSNING 

KOM FRAM TRYGGT: 
TRAPPHUS

Behovet av optimal belysning blir extra tydligt när det gäller trapphus: 
Endast bästa möjliga och tillförlitliga ljus förebygger olycksriskerna när man 
förflyttar sig uppåt och nedåt. Men eftersom trapphus bara är starkt besökta 
under hektiska tider, är en permanent stark belysning inte nödvändig. 
Lösningen: Ljus- och automatiseringskoncept, som även ligger i framkant 
när det gäller effektiv styrning och därmed garanterat uppfyller de högsta 
kraven på säkerhetsstandarder och tillförlitlighet. 

ELLEN

ELSA-2 MD

Runda ELLEN-armaturer med välvd spridningslins ger 
klassisk armaturdesign på väggen, medan den intelligenta 
sensortekniken förblir osynlig: En inbyggd HF-rörelsedetektor 
åstadkommer här energieffektiv drift. Armaturerna går att 
koppla samman intelligent med varandra i nätverk. 

EXEMPEL 1: ELEGANT VÄGGLAMPA  
MED OSYNLIG INTELLIGENS

En inbyggd rörelsedetektor i taket tänder rörelse- och 
dagsljusberoende den mjuka, homogena belysningen med 
ELSA-2-downlight.

EXEMPEL 2: ENKEL LÖSNING  
MED SOLID SENSORTEKNIK

Belysning Innertaks-/väggarmatur ELLEN WCL 300 OP 1300 840 IP20 MD 75 033 06

Ljusstyrning Rörelsedetektor HF i armaturen

Belysning Downlight ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 MD IR WH 74 734 36

Ljusstyrning Rörelsedetektor i armaturen

HF
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ISABELLE FSL PD-ATMOISABELLE golvarmatur möjliggör en mycket flexibel placering 
på skrivbordet, samtidigt som en närvarodetektor inbyggd i 
armaturhuvudet ger en närvaro- och dagsljusberoende styrning. 
STELLA takarmaturer kompletterar helhetsbilden i taket – 
och styrs intelligent via PD ATMO intill dem, som samtidigt 
automatiskt ger den bästa luften i kontorslandskapet.

Huvudbelysning Golvarmaturer ISABELLE FSL U-BASE DDP TR 6300 840 PD IR BK 75 038 45

Styrning av  
huvudbelysningen

Närvarodetektor i armaturen

Extrabelysning Innertaksarmatur STELLA PNL 300 DDP OP 1700 840 IP20 70 139 47

Styrning av extra-
belysning och VVK

Närvarodetektor PD-ATMO 360i/8 O KNX vit 17 385 32

KNX-manöverdon CU-DIN HVAC KNX 17 387 25

Tillbehör Påbyggnadsram STELLA MOUNTING FRAME 300 SM WH 70 158 61

STELLA

DET BÄSTAFÖR ALLA: 
KONTORSLANDSKAP

När många arbetar i samma rum ägnar alla sig inte åt samma sak. 
Kravet på syn- och läskvalitet skiljer sig lika mycket åt som problem-
ställningen: Den ene behöver optimal belysning, utan att blända de 
andra. Och naturligtvis måste luften hålla hög kvalitet under hela 
dagen. ESYLUX tar hänsyn till allas intressen med individuellt styrbara 
ljus- och lösningar för inomhusluft – och tillhandahåller effektivitet och 
komfort in i minsta detalj även för rum med stora golvplan. 

CELINE QUADRO-SET ALICIA DALI-manöverdonCELINE Quadro-Sets biologiskt aktiva ljus ger välbefinnande 
och optimal arbetsprestation, medan ALICIA-downlights med 
svängbart armaturhuvud för detalj-belysning och ventila-
tionen är integrerade i systemet via DALI-manöverdon. Den 
intelligenta, energieffektiva hanteringen sker via inbyggd 
SymbiLogic-teknik och avancerad sensorteknik. Ljussystemet 
går att styra och avläsa centralt via KNX-bussen.

EXEMPEL 2: UPPIGGANDE ARBETSLJUS  
FÖR SYSTEMINNERTAK

EXEMPEL 1: FLEXIBEL KONTORSLÖSNING  
OCH OPTIMAL LUFTKVALITET

Belysning Ljussystem QUADRO-SET CELINE HCL 600 DDP TR 8TW ELC KNX 70 150 43

Downlight ALICIA DL 68 TR 24° 600 830 WH 74 658 33

Ljus- och  
VVK-styrning

Närvarodetektor i belysningssystemet

DALI-manöverdon ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI 13 003 29
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INDIVIDUELL STYRNING: 
ENSKILDA KONTOR STANDARD

Kontor är speciella platser, där visioner och projekt tar sin början och 
även får sitt slut. Och från början till slutet på en intensiv arbetsdag 
hjälper biologiskt aktivt ljus, optimal luft och en behaglig atmosfär till att 
öka framgångarna. Kravet på ESYLUX avseende individuellt anpassade 
lösningar börjar med effektivt främjande av koncentration, prestation och 
välbefinnande och slutar inte när det gäller effektivitet. 

CELINE QUADRO-SET

STELLA PD-C360i/8 DUO DALI

Det biologiskt aktiva ljuset från CELINE Quadro-Sets ger 
välbefinnande och optimala arbetsprestationer, ventilationen 
integreras via DALI-manöverdon i systemet. Ljuset anpassar 
du enkelt enligt egna önskemål med ljusströmbrytaren. Den 
intelligenta, energieffektiva övergripande hanteringen sker 
via inbyggd SymbiLogic-teknik och avancerad sensorteknik.

EXEMPEL 1: UPPIGGANDE ARBETSLJUS –  
ÄVEN FÖR INDIVIDUALISTER

Extraplatta STELLA innertaksarmaturer som vid behov kan 
hänga ned från taket ger bästa sikt, och DUO DALI-närvaro-
detektorn ger intelligent ljushantering. Upp till två kanaler 
kan den reglera oberoende av varandra, busspänningsförsörj-
ningen är inbyggd i detektorn.

EXEMPEL 2: ENKEL 2-KANALERS LJUSLÖSNING MED DALI

DALI-manöverdon

Belysning Belysningssystem QUADRO-SET CELINE HCL 600 DDP OP 8TW ELC 70 150 38

Ljus- och  
VVK-styrning

Närvarodetektor i belysningssystemet

DALI-manöverdon ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI 13 003 29

Belysning Innertaksarmatur STELLA PNL 600 DDP OP 3800 840 IP20 DALI 70 149 96

Ljusstyrning Närvarodetektor PD-C360i/8 DUO DALI opalmatt 13 002 51
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Golvlampan ISABELLE med inbyggd sensorteknik förenar 
tidlöst utseende, intelligent styrning med bästa möjliga ljus. 
Samtidigt optimerar PD ATMO i taket luftkvaliteten och styr 
STINA-downlights för detaljbelysning på ett energieffektivt sätt.

PD-ATMO

Huvudbelysning Golvarmaturer ISABELLE FSL S-BASE DDP TR 6000 830 PD IR WH 75 038 38
Styrning av  
huvudbelysningen

Närvarodetektor i armaturen

Extrabelysning Downlight STINA DL 112 TR 38° 1300 830 WH 74 658 95
Styrning av extra-
belysning och VVK

Närvarodetektor PD-ATMO 360i/8 O KNX vit 17 385 32
KNX-manöverdon CU-DIN HVAC KNX 17 387 25
KNX-manöverdon CU-DIN R 4-CH 16A KNX 17 387 20

STINA

HÖGEFFEKTIV: 
ENSKILDA KONTOR, EXKLUSIVA

På exklusiva enskilda kontor för chefer och ledande tjänstemän utvecklas 
viktiga strategier och stora beslut fattas med stort ansvar – stor vikt läggs 
alltid vid särskilt omfattande utmaningar: Högsta prestationsförmåga måste 
stå i fokus såväl som ett representativt intryck, som även möjliggör en 
viss personlig integritet. ESYLUX har samtidigt även förstklassig design i 
åtanke, vilka krav som än ställs på flexibel funktionalitet.

CELINE QUADRO-SET ALICIA

EXEMPEL 1: DESIGNLÖSNING  
FÖR MAXIMAL LJUS- OCH LUFTKOMFORT

CELINE Quadro-Sets biologiskt aktiva ljus ger välbefinnande 
och optimal arbetsprestation, medan runda ALICIA down-
lights med svängbart armaturhuvud och ventilationen är 
integrerade i systemet via DALI-DALI-manöverdon. KNX-modulen 
som är inbyggd i satserna förenklar installationen och 
möjliggör central styrning och avläsning av ljussystemet.

EXEMPEL 2: UPPIGGANDE ARBETSLJUS  
MED ENKEL INSTALLATION

DALI-manöverdon

Huvudbelysning Ljussystem QUADRO-SET CELINE HCL 600 DDP OP 8TW ELC KNX 70 150 42

Extrabelysning Downlights ALICIA DL 68 TR 15° 600 840 WH 74 658 32
Ljus- och  
VVK-styrning

Närvarodetektor i belysningssystemet
DALI-manöverdon ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI 13 003 29

ISABELLE FSL
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DÄR DE BÄSTA MÖTS: 
MÖTESLOKALER

Där människor med en mängd olika kompetenser möts, måste även vissa 
saker samverka vad gäller ljus och automation: I möteslokaler och konfe-
rensrum hålls både viktiga presentationer och interna möten, möten där 
tankar och idéer utbyts och förtroliga samtalsrundor hålls. Här kastas ljuset 
bokstavligen på estetiska och funktionella krav. ESYLUX förenar därför 
lösningar för att göra olika ljusförhållanden från direkt belysning och stäm-
ningsbelysning flexibelt styrbara och lämpade för multimedia. 

EXEMPEL 1: UPPIGGANDE LJUS  
FÖR PRODUKTIVA KONFERENSER

CELINE QUADRO-SET ALICIA

ISABELLE PDL PD-ATMO

EXEMPEL 2: KLAR DESIGN  
KOMBINERAD MED OPTIMAL LUFTKVALITET

DALI-manöverdon

Belysning Belysningssystem QUADRO-SET CELINE HCL 600 DDP TR 8TW ELC 70 150 39

Downlight ALICIA DL 68 TR 36° 600 830 WH 74 658 37

Ljus- och  
VVK-styrning

Närvarodetektor i belysningssystemet

DALI-manöverdon ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI 13 003 29

Belysning Pendelarmatur ISABELLE PDL 1200 DDP TR 8800 840 DALI WH 70 158 56

Downlight STINA DL 112 TR 60° 1300 840 DALI WH 74 659 79

Ljus- och  
VVK-styrning

Närvarodetektor PD-ATMO 360i/8 O KNX vit 17 385 32

KNX-manöverdon CU-DIN HVAC KNX 17 387 25

KNX-manöverdon CU-DIN R 4-CH 16A KNX 17 387 20

Gränssnitt för 
belysning

KNX-DALI-gateway CU-DIN GW DALI KNX 17 387 10

STINA

Det biologiskt aktiva ljuset från CELINE Quadro-Sets ger 
välbefinnande och optimala arbetsprestationer, medan 
ALICIA downlights och ventilationen integreras i systemet via 
DALI-manöverdon. Systemets Bluetooth-utförande möjliggör 
en enkel manuell styrning via smartphone. Den intelligenta, 
energieffektiva övergripande hanteringen sker via inbyggd 
SymbiLogic-teknik och avancerad sensorteknik.

Det sobra formspråket hos ISABELLE pendelarmaturen med 
direkt och indirekt belysning som flödar från innertaket gör 
att konferensrummet visar sig i ett extra representativt ljus. 
Stämningsbelysningen med STINA downlights kompletterar 
det snygga utseendet. I innertaket optimerar PD ATMO 
luftkvaliteten och sörjer samtidigt via KNX-bussen för den 
energieffektiva ljusstyrningen.

42 43



EFFEKTIVITET I FÖRSTA HAND: 
FÖRVARINGSRUM

Den som snabbt vill skriva ut något, behöver något ur kontorsförrådet eller 
dricka något från kaffemaskinen, har samtidigt ofta många andra saker att 
tänka på. Att släcka lampan är inte alltid det första man tänker på. Därför 
koncentrerar sig ESYLUX på automatiserad effektivitet som styr ljusan-
vändningen efter faktiskt behov i områden som smårum samt lager- och 
förvaringsrum, och gör det så effektivt som möjligt – så att man kan tänka 
på själva arbetet istället. 

STELLA PD-FLAT 360i/8 RW

ELSA-2 MD

Extraplatta STELLA takarmaturer som vid behov kan hänga 
ned från taket ger bästa sikt, och FLAT-närvarodetektorn ger 
intelligent ljushantering. Den minimalistiska designen hos 
den eleganta ytan ger rummet ett mycket behagligt utseende.

EXEMPEL 1: INTELLIGENT BELYSNING  
MED ELEGANT ESTETIK

Runda ELSA-2-downlights med mjukt, homogent ljusflöde 
belyser rummet, en integrerad rörelsedetektor åstadkommer 
en rörelse- och dagsljusberoende omkoppling.

EXEMPEL 2: ENKEL LJUSLÖSNING,  
INTELLIGENT STYRD

Belysning Innertaksarmatur STELLA PNL 600 OP 3600 830 IP20 70 138 99

Ljusstyrning Närvarodetektor PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE 13 003 97

Belysning Downlight ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 MD IR WH 74 734 40

Ljusstyrning Rörelsedetektor i armaturen
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YTTERST EFFEKTIV: 
SANITETSUTRYMMEN

I WC- och sanitetsutrymmen hör diskretion till god ton i lika hög utsträck-
ning som optimala förutsättningar för hygien och renhet. Att gestalta dessa 
områden med ljus på ett anspråksfullt och samtidigt ändamålsenligt sätt, 
är därför viktigt att nämna och även en god ventilation är också ett ytterst 
viktigt ämne i detta sammanhang. Samtidigt efterfrågas lösningar som ger 
extra effektiv drift – ESYLUX har det: i stor mångfald.

STINA PD-C360i/8plus SLC LEDi SC/C

ELSA-2 PD-ATMO SLX 14 LEDi FlatRunda ELSA-2-downlights med mjukt, homogent ljusflöde 
lyser upp rummet, medan PD ATMO optimerar luftkvaliteten 
och styr downlight-armaturerna på ett energieffektivt sätt. 
ELX utrymningsvägsmärkning visar vägen i nödfall.

EXEMPEL 1: OPTIMAL LUFTKVALITET KOMBINERAT  
MED VACKERT LJUS

Stilfulla STINA downlights ger optimal sikt, närvarodetek-
torn från den beprövade C-serien övertar den intelligenta 
ljusstyrningen och kopplar även om ventilationen närvaro-
beroende via VVK-utgång. SLC-utrymningsvägsskylten 
visar vägen i nödfall.

EXEMPEL 2: ENKEL LÖSNING  
MED SOLID SENSORTEKNIK

Belysning Downlight ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 DALI WH 74 733 72

Ljus- och  
VVK-styrning

Närvarodetektor PD-ATMO 360i/8 O KNX vit 17 385 32

KNX-manöverdon CU-DIN HVAC KNX 17 387 25

Gränssnitt för 
belysning

KNX-DALI-gateway, CU-DIN GW DALI KNX 17 387 10

tillval Utrymningsvägsmärkning SLX EL LED FLAT 3h 14m IR SM 73 408 36

Belysning Downlight STINA DL 90 TR 25° 1300 830 WH 74 658 87

Ljus- och  
VVK-styrning

Närvarodetektor PD-C360i/8plus vit, 
VVK-relä i närvarodetektorn

13 032 24 

tillval Utrymningsvägsskylt SLC/SLD EL LED 3h 25m IR SC/C WM 73 513 15
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SMAKFULL MÅNGFALD: 
PERSONALMATSALAR

I personalmatsalar är inte bara favoriträtten en smaksak: Även när det gäller 
design och atmosfär är smaken lika olika som kraven. Slutligen ska medar-
betare njuta av sin tid här på bästa möjliga sätt – både vid buffén och vid 
hörnbordet. Samtidigt får luften inte göra en trött eller vistelsen förstöras av 
lukter. ESYLUX erbjuder lösningar som är lika effektiva som smakfulla och 
som även fokuserar på effektivitet. 

ELSA-2

EXEMPEL 1: SKALBART, INTELLIGENT BELYSNINGSSYSTEM 
MED VARIABLA DOWNLIGHTS

Runda ELSA-2-downlights med mjukt, homogent ljusflöde 
belyser rummet för stämningsbelysningen. DUO DALI närvaro-
detektor med extra stor räckvidd övertar den intelligenta ljus-
hanteringen från upp till två separata kanaler, busspännings-
försörjningen är inbyggd i detektorn. Även ventilationen kopplar 
den om närvaroberoende via DALI-manöverdon.

EXEMPEL 2: ENKEL LJUSLÖSNING MED SENSORTEKNIK  
MED LÅNG RÄCKVIDD

Belysning Downlight ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 DALI WH 74 733 72

Ljus- och  
VVK-styrning

Närvarodetektor PD-C360i/24 DUO DALI opalmatt 13 002 52

DALI-manöverdon ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI 13 003 29

CELINE Quadro-SetCELINE Quadro-Sets med långfältsarmatur ger ett passande 
utseende, ELSA-2-downlights är inbyggda i systemet via 
DALI-gränssnitt och skapar en behaglig miljö. Systemet är 
omfångsrikt och skalbart och ersätter ljushantering tack 
vare integrerad sensorteknik och själva styrenheten. Även 
ventilationen integreras via DALI-manöverdon och kopplas om 
med närvarodetektorer.

DALI-manöverdon

Belysning Belysningssystem QUADRO-SET CELINE 1200 LDP SO 840 ELC 70 147 85

Downlight ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 840 DALI WH 74 733 71

Ljus- och  
VVK-styrning

Närvarodetektor i belysningssystemet

DALI-manöverdon ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI 13 003 29

PD-C360i/24 DUO DALI

ELSA-2

DALI-manöverdon
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DÄR NÄTKOPPLING PÅBÖRJAS: 
YTTEROMRÅDEN

Utifrån sett gör belysning det framför allt ljust. Om man tittar närmare på 
saken, blir det snart uppenbart: Ljus bidrar även på ett avgörande sätt till 
byggnadens utseende och atmosfär, skapar säkerhet och ger orientering. 
Uppfattningen om en byggnad och om det är enkelt att komma in och ut 
på ett säkert sätt, beror alltså väsentligen på korrekt belysning. ESYLUX 
erbjuder anspråksfulla lösningar för byggnadens yttre delar, entréer, park-
områden och tillfartsvägar, som förutom snygg belysning även ger högsta 
funktionalitet och aldrig gör avkall på effektivitet eller ekonomisk lönsam-
het – intill perfektion.

AFL SUN OFL SUN

De högkvalitativa ALVA-pelararmaturerna med havsluftsskyd-
dade höljen och integrerade rörelse- och ljussensorer möjliggör 
en både bekväm och energieffektiv DALI-ljushantering på 
vägar, parkeringsplatser eller infarter. Hela armaturgrupper 
kan på så sätt styras, och även konventionella armaturer 
kan integreras via DALI-manöverdon – till exempel ALVA-Up-/
Downlights.

EXEMPEL 1: ESTETISKA PELARARMATURER FÖR INTELLIGENT, 
ENERGIEFFEKTIV NÄTKOPPLING

Strålkastarna i OFL/AFL SUN-serien ger en pålitlig belysning
utomhus. Utföranden med inbyggd rörelsedetektor och 
separat kopplingsutgång möjliggör även här en sparsam 
ljusomkoppling inklusive effektiv nätkoppling. 

EXEMPEL 2: ENKEL, ROBUST LJUSLÖSNING  
MED SOLID SENSORTEKNIK

DALI-manöverdonALVA pelararmaturer 
med/utan detektorer

ALVA Up-/Downlights 

Belysning Bollard ALVA BL 940 / 170 TR 360° 1000 830 MD IR DALI AN 77 478 16 

Bollard ALVA BL 940 / 170 TR 360° 1000 830 DALI AN 77 478 08

Up-/Downlight ALVA UDL TR 13° 900 830 AN 77 017 47

Ljusstyrning Rörelsedetektor i pelararmaturen

DALI-manöverdon ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI 13 003 29

Belysning Strålkastare SUN AFL TR 5600 850 MD BK 77 640 75

Strålkastare SUN OFL TR 5600 850 BK 77 618 85

Ljusstyrning Rörelsedetektor i armaturen (endast AFL SUN)
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PRODUKTÖVERSIKT

Belysning Bollard ALVA BL 940 / 170 TR 360° 1000 830 MD IR DALI AN 77 478 16 

Bollard ALVA BL 940 / 170 TR 360° 1000 830 DALI AN 77 478 08

Up-/Downlight ALVA UDL TR 13° 900 830 AN 77 017 47

Strålkastare SUN AFL TR 5600 850 MD BK 77 640 75

Strålkastare SUN OFL TR 5600 850 BK 77 618 85

Ljusstyrning Rörelsedetektor i pelararmaturen/i strålkastaren

DALI-manöverdon ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI 13 003 29

Belysning Belysningssystem QUADRO-SET CELINE HCL 600 DDP OP 8TW ELC 70 150 38 

Innertaksarmatur STELLA PNL 600 DDP OP 3800 840 IP20 DALI 70 149 96

Ljus- och  
VVK-styrning

Närvarodetektor i belysningssystemet

Närvarodetektor PD-C360i/8 DUO DALI opalmatt 13 002 51

DALI-manöverdon ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI 13 003 29

Belysning Downlight STINA DL 112 TR 60° 1300 840 WH 74 658 99

Downlight ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 840 WH 74 733 70

Ljusstyrning Rörelsedetektor MD-FLAT 360i/8 RW 13 003 87

Rörelsedetektor MD 180i/16 Basic 13 003 58

tillval Utrymningsvägsbelysning ELH EL LED 3h SC RM CORRIDOR 73 411 53

Utrymningsvägsbelysning ELX EL LED 3h IR SM 73 405 28
Belysning Innertaksarmatur STELLA PNL 600 OP 3600 830 IP20 70 138 99 

Downlight ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 MD IR WH 74 734 40

Ljusstyrning Närvarodetektor PD-FLAT 360i/8 RW 13 003 97

Närvarodetektor i armaturen

Belysning Downlight ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 DALI WH 74 733 72

Downlight STINA DL 90 TR 25° 1300 830 WH 74 658 87

Ljus- och  
VVK-styrning

Närvarodetektor PD-ATMO 360i/8 O KNX vit 17 385 32

Närvarodetektor PD-C360i/8plus vit,
VVK-relä i närvarodetektorn

13 032 24

KNX-manöverdon CU-DIN HVAC KNX 17 387 25

Gränssnitt KNX-DALI-gateway, CU-DIN GW DALI KNX 17 387 10

tillval Utrymningsvägsmärkning SLX EL LED FLAT 3h 14m IR SM 73 408 36

Utrymningsvägsskylt SLC/SLD EL LED 3h 25m IR SC/C WM 73 513 15

Belysning Innertaks-/väggarmatur ELLEN WCL 300 OP 1300 840 IP20 MD 75 033 06 

Downlight ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 MD IR WH 74 734 36

Ljusstyrning Rörelsedetektor HF i armaturen

Rörelsedetektor i armaturen

MÖTESLOKALER

TRAPPHUS

FÖRVARINGSRUM

ENSKILDA KONTOR STANDARD
PERSONALMATSALAR

HALLAR

ENTRÉER

KONTORSLANDSKAP

SANITETSUTRYMMEN

ENSKILDA KONTOR, EXKLUSIVA

UTOMHUS

Belysning Pendelarmatur ISABELLE PDL 1200 DDP TR 8800 840 DALI WH 70 158 56

Downlight ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 840 DALI WH 74 733 71

Downlight STINA DL 90 TR 38° 1300 840 WH 74 658 91

Ljusstyrning Närvarodetektor PD-FLAT 360i/6 mini DALI 13 003 59

Närvarodetektor PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE 13 003 97

Tillbehör DALI-spänningsförsörjning POWER SUPPLY 200mA DALI 17 102 54

Belysning Ljussystem QUADRO-SET CELINE HCL 600 DDP TR 8TW ELC 70 150 39

Downlight ALICIA DL 68 TR 36° 600 830 WH 74 658 36

Pendelarmatur ISABELLE PDL 1200 DDP TR 8800 840 DALI WH 70 158 56

Downlight STINA DL 112 TR 60° 1300 840 DALI WH 74 659 79

Ljus- och  
VVK-styrning

Närvarodetektor i belysningssystemet

Närvarodetektor PD-ATMO 360i/8 O KNX vit 17 385 32

DALI-manöverdon ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI 13 003 29

KNX-manöverdon CU-DIN HVAC KNX 17 387 25

KNX-manöverdon CU-DIN R 4-CH 16A KNX 17 387 20

Gränssnitt KNX-DALI-gateway CU-DIN GW DALI KNX 17 387 10

Belysning Golvarmaturer ISABELLE FSL S-BASE DDP TR 6000 830 PD IR WH 75 038 38

Ljussystem CELINE 600 120 W TW MILKY ELC QUADRO SET KNX 70 150 42

Downlight STINA DL 112 TR 38° 1300 830 WH 74 658 95

Downlights ALICIA DL 68 TR 15° 600 840 WH 74 658 32

Ljus- och  
VVK-styrning

Närvarodetektorer i golvlamporna/i ljussystemet

Närvarodetektor PD-ATMO 360i/8 O KNX vit 17 385 32

KNX-manöverdon CU-DIN HVAC KNX 17 387 25

KNX-manöverdon CU-DIN R 4-CH 16A KNX 17 387 20

DALI-manöverdon ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI 13 003 29

Belysning Golvarmaturer ISABELLE FSL S-BASE DDP TR 6300 840 PD IR BK 75 038 41 

Ljussystem QUADRO-SET CELINE HCL 600 DDP TR 8TW ELC KNX 70 150 43

Downlight ALICIA DL 68 TR 24° 600 830 WH 74 658 37

Innertaksarmatur STELLA PNL 300 DDP OP 1700 840 IP20 70 139 47

Ljus- och  
VVK-styrning

Närvarodetektorer i golvlamporna/i ljussystemet

Närvarodetektor PD-ATMO 360i/8 O KNX vit 17 385 32

DALI-manöverdon ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI 13 003 29

KNX-manöverdon CU-DIN HVAC KNX 17 387 25

Tillbehör Påbyggnadsram STELLA MOUNTING FRAME 300 SM WH 70 158 61

Belysning Belysningssystem QUADRO-SET CELINE 1200 LDP SO 840 ELC 70 147 85 

Downlight ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 840 DALI WH 74 733 71

Downlight ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 DALI WH 74 733 72

Ljus- och  
VVK-styrning

Närvarodetektor i belysningssystemet

Närvarodetektor PD-C360i/24 DUO DALI opalmatt 13 002 52

DALI-manöverdon ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI 13 003 29
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Om det handlar om att färdigställa ett konkret objekt, ledsagar vid dig vid 
behov ända från starten. Redan på ett tidigt stadium i planeringen står våra 
experter på produktavdelningen till förfogande. De hjälper dig med allt från 
val av den optimala produkten till den korrekta placeringen och optimala 
funktionsplaneringen. Även när det gäller energieffektivitet hjälper de dig 
att lära känna och utnyttja dina potentialer. Och när det kommer till ljus-
designen kan du alltid hämta insticksprogrammen från ESYLUX för DIAlux 
och Relux.

ETT TELEFONSAMTAL BORT

Om du genast måste reda ut viktiga frågor, är vi lätta att nå. Våra egna ex-
perter står till ditt förfogande utan extra kostnader på vår tekniska hotline. 
Oavsett om du har frågor om tekniska egenskaper, montering eller installa-
tion, får du kvalificerad hjälp direkt av oss – kompetent, vänligt och snabbt.

ESYLUX STÖDJER DIG FRÅN PLANERINGEN 
TILL DET SISTA HANDTAGET

GÖR DET HELTENKELT

Våra kunders information 
och kvalifikationer är 
mycket viktiga för oss.

Från projektplaneringen 
till genomförandet står vi 
på din sida med råd och 
dåd när du behöver oss.

ESYLUX ACADEMY PLANERINGS-  
OCH PROJEKTE-

RINGSSTÖD

”Kvalitet” är ofta bara 
tomma ord. Men för oss 
är det ett löfte.

Information är värdefull – 
när man enkelt kan hitta 
och använda den.

FÖRLÄNGD  
TILLVERKARGARANTI

ONLINE-LITTERATUR
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