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ESYLUX LIGHT CONTROL ELC
Den enklaste styrtekniken för 
intelligent ljus

INTELLIGENT STYRNING AV 
DET BÄSTA ARBETSLJUSET.
ESY! MED FUNKTIONSFÖRDELAR 

FÖR ALLA ARBETSPLATSER



Det finns flera goda skäl för en energieffektiv modernisering av kontor, 
skolor och vårdinrättningar – men ofta är det dyrt, tidsödande och kräver 
mycket planering. ESYLUX har passande svar på detta: Med intelligenta 
automations- och ljuslösningar som är lätta att använda och ekonomiska, 
vilka förutom energieffektiviteten även förbättrar livskvaliteten i hög grad.

Med ESYLUX Light Control ELC har ESYLUX utvecklat en innovativ styrnings-
teknik, som radikalt förenklar intelligent belysning och ventilation av utrymmen 
och som samtidigt ger bästa möjliga ljuskvalitet även för begränsade budgetar. 
ELC-ljussystemen med innertaksarmaturer, sensorteknik och styrenheter 
går att installera med Plug-and-play, går att använda direkt utan program-
mering och kan snabbt uppdateras även under pågående drift. Genom den 
inbyggda SymbiLogic från ESYLUX skapar de en energieffektiv Human 
Centric Lighting, med en behovsstyrd ventilation ett optimalt klimat. Och 
det gör de på alla arbetsplatser.

På så sätt leder ESYLUX Light Control även i jämförelse med andra lösningar 
till konkurrenslöst låga totalkostnader, ökar fastighetens värde och bevisar 
att kvalitet blir överkomlig när baseras på intelligenta koncept. Låt dig 
övertygas av rumslösningar som är lätta att använda med bästa möjliga för-
hållandet mellan pris och prestanda och högsta möjliga energieffektivitet. 
Upptäck ESYLUX Light Control.

ESYLUX LIGHT CONTROL
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En optimal innerbelysning rättar sig efter det naturliga dagsljusets dyna-
miska förlopp, efter samspelet mellan sol och blå himmel. Ljusstyrkan och 
färgtemperaturen förändras då över dagen, och belysningsstyrkan överträffar 
hela tiden betydligt minimikravet i standarderna. Den här extra höga ljus-
kvaliteten har långtgående följder: en förstärkt vitalitet och koncentrations-
förmåga och gör så att människor gör färre fel. Den gör så att de helt enkelt 
känner sig bättre samtidigt som deras kapacitet ökar.

SymbiLogic-tekniken som är integrerad i ELC-lösningarna låter det bästa 
ljuset för människor och fördelarna med en intelligent styrning smälta samman 
perfekt med varandra. De skapar ett biologiskt aktivt ljus som avsevärt för-
bättrar livskvaliteten med dynamiska ljusstyrke- och färgförlopp. På så sätt 
hjälper de människorna att hantera även besvärliga faser, och befrämjar deras 
välbefinnande under hela dagen. SymbiLogic som är inbäddad i ELC-systemet 
garanterar trots det högsta möjliga energieffektivitet: Belysningen kopplas
inte enbart om beroende på närvaro och befintligt dagsljus. Via den adaptiva 
HCL-ljusregleringen ger SymbiLogic automatiskt ett energieffektivt utnytt-
jande av dagsljuset vid de dynamiska ljusstyrkeförloppen – och överför på 
så sätt en beprövad teknisk princip till den modernaste formen av inomhus-
belysning.

Oavsett om det gäller förkonfigurerad eller fritt komponerad ELC-lösning: 
SymbiLogic är genast klart att använda efter några få installationssteg. 
På så sätt kan du modernisera rum med biologiskt aktivt ljus även under 
pågående drift!

FLIMMERFRI VISUELL KOMFORT

För att inte motverka det biologiskt aktiva ljusets uppiggande effekt tar vi 
när det gäller ljuskvaliteten dessutom hänsyn till en låg flimmerfaktor. För 
lysdioder reagerar mycket snabbare och mer omedelbart på naturliga varia-
tioner i växelström än den klassiska glödlampan. De riskerar att flimra, vilket 
kan leda till trötthet och yrsel. Våra ELC-ljuslösningar däremot erbjuder 
uteslutande flimmerfritt ljus för ett på alla sätt sunt arbete.

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

ÖKAR
MOTIVATIONEN
PRODUKTIVITETEN
MEDARBETARNAS LOJALITET

MINSKAR
FEL
FRÅNVARON
ARBETSOLYCKOR

LIVSKVALITET INGÅR
SYMBILOGIC FÖR ENERGIEFFEKTIV 
HUMAN CENTRIC LIGHTING

SYMBILOGIC ÄR ESYLUX-TEKNIKEN FÖR ENERGIEFFEKTIV 
HUMAN CENTRIC LIGHTING

0504



LÄGRE KOSTNAD, H ÖGRE PRESTANDA

Därför erbjuder vi ELC-systemlösningarna principiellt i två versioner för olika 
krav – i båda fallen med konkurrenslöst låga kvadratmeterpriser. Versionen 
med SymbiLogic för effektiv Human Centric Lighting är lämplig för arbets-
områden, i vilka människor vistas konstant, såsom t.ex. kontorslandskap eller 
sjukhusrum. Version med konstant ljusfärg är särskilt lämplig för områden 
som hallar, entréer eller trapphus. 

I båda fallen får du ett komplett system från en leverantör som är klart att 
använda: inklusive armaturer (CELINE-serien, NOVA-serien), närvarodetektorer 
(COMPACT-serien) och intelligent styrning (SMARTDRIVER).

ESYLUX Light Control ger det bästa arbetsljuset i utrymmen i kontorsbyggnader, 
skolor och vårdinrättningar. Men ekonomin är lika viktig som ljuskvaliteten. 
Den bästa ljuslösningen måste även passa budgeten och projektplanerna, 
för att de ska kunna förverkligas på ett hållbart sätt. ESYLUX Light Control 
kombinerar på ett enastående sätt en ökad livskvalitet med extra låga inves-
teringskostnader och en hög kostnadseffektivitet på lång sikt. 

ENERGIEFFEKTIV 
HUMAN CENTRIC LIGHTING

NÄRVARO- OCH DAGSLJUSBEROENDE 
KONSTANTLJUSREGLERING 

06:00 12:00 18:00

500 lux

Utnyttjar dagsljuset på bästa sätt: En närvarodetektors 
konstantljusreglering.

ESYLUX SymbiLogic-teknik: närvaro- och dagsljusberoende 
adaptiv HCL-ljusreglering.

 Konstljus

 Tillräckligt dagsljus

  Närvarande

  Frånvarande

 Konstljus

 Tillräckligt dagsljus

  Närvarande

  Frånvarande

Andra förlopp kan väljas, optimerat för 
användning på kontor, skolor och vårdinrättningar.

06:00 12:00 18:00

500 lux
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PLUG-AND-PLAY  
I EN NY DIMENSION

Sätt bara in stickkontakten och det är klart! Eftersom ELC-systemets 
SmartDriver innehåller nätaggregaten till systemarmaturerna och sensor-
tekniken, kan det enkelt anslutas via Plug-and-play. Resultat: En betydande 
tidsbesparing vid installationen. 

Dessutom krävs det ingen tidsödande programmering ens vid komplexa 
rumssituationer, vilket gör att man slipper ta hjälp av en ESYLUX-fackman. 
Även bildandet och skalanpassningen av grupper sker med stickkontakter, 
vilket innebär minsta möjliga risk för fel. Genom att nätverkskoppla flera 
grupper med Plug-and-play via ELC-bussen får man dessutom en indivi-
duell ljusreglering i olika rumszoner, samtidigt som det finns möjlighet till 
central, gruppövergripande överstyrning med knapp.

Du kan fritt välja en systemmodell som passar: Du kan använda förkonfigu-
rerade, monteringsklara satslösningar för kontor, klassrum och sjukhusrum 
eller sätta ihop ett eget system i sju enkla steg.

KONFIGURERA FRITT 
I 7 ENKLA STEG

1.  Armaturdesign för 
 huvudbelysningen

2. ELC-armaturtyp

3. Antal ELC-armaturer

4. ELC-styrning

5. ELC-sensor

6. RJ45-kabel

7. TILLBEHÖR

FÖRKONFIGURERADE, 
STANDARDISERADE SATSER

Quadro-sets:
för Standardkontor 
upp till ca 20 m²

Classroom-sets: 
för standardklassrum 
upp till ca 60 m²

Education-sets:
för standardutbildningslokaler 
utan tavla
upp till ca 60 m²

Patient Room-sets: 
för sjukhusrum med två bäddar 
upp till ca 30 m²

•  Kombinationerna av ELC-styrenheter, ELC-takarmaturer och 
ELC-sensorteknik kan skalanpassas till alla rumsdimensioner.

•  Det finns upp till fyra ljuskanaler för individuell scenstyrning: 
system med SymbiLogic: 2 kanaler 
system med fast ljusfärg: 4 kanaler

•  ELC-bussen möjliggör bl.a. individuell ljusreglering i olika rumszoner 
med samtidig central överstyrning. Gruppernas kommunikation via 
ELC-bussen är en förutsättning för exempelvis svärmteknologin. 

ENKELT ATT SKALANPASSA

Max. ELC-armaturer 
per ELC-styrenhet

Max. ELC-styrenheter 
per grupp

Max ELC-armaturer per 
grupp

Max. grupper per 
ELC-buss

Max ELC-armaturer 
totalt

SymbiLogic 
(2700–6500 K TW)

SMARTDRIVER x4 TW ELC 4 10 40 10 400

SMARTDRIVER x6 TW ELC 6 6 36 10 360

SMARTDRIVER x8 TW ELC 8 5 40 10 400

Fast färgtemperatur 
(3000 K / 4000 K)

SMARTDRIVER x4 ELC 4 20 80 10 800

SMARTDRIVER x8 ELC 8 10 80 10 800

08 09



•  Ljusreglering i rumszoner
•  Svärmteknologi
•  Konfigurering med ljuskanaler
•  Fri kanaltilldelning
•  Fri kanal- och gruppkombination
•  Kanalbaserad scenutformning

KONFIGURERINGS-
FUNKTIONER

•  Integrering av 230 V-enheter
•  Strömavstängning av DALI-drivenheter
•  Enkel KNX-systemintegrering

INTEGRERINGS-
FUNKTIONER

•  Orienteringsljus
•  Snabb systemstart
•  Intelligenta ljusförlopp

 TIDS-
FUNKTIONER

•  Alternativa driftlägen
•  Manuell överstyrning med knappar och scener
•  ESY-Pen och ESY-appen

STYR-
FUNKTIONER

Tack vare smarta fabriksinställningar kan ELC-ljussystemen installeras 
snabbt via Plug-and-play och börja användas direkt utan programmering. 
Om användningen på kontor, skolor och vårdinrättningar skulle innebära att 
systemen behöver anpassas ytterligare, kan du enkelt göra det med hjälp av 
de många konfigurerings-, tids, integrerings- och styrfunktionerna. 

FUNKTIONSFÖRDELAR MED ELC
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EN UPPGRADERING
I KONTORSBYGGNADER

ESYLUX Light Control garanterar energieffektivt, biologiskt aktivt ljus. När 
få människor befinner sig i kontorslokalerna bidrar även svärmteknologin till 
ökad trivsel på arbetsplatsen. Den ser till att ett orienteringsljus bibehålls i 
de bemannade rumszonerna. Det är mycket trivsammare för medarbetarna 
än att sitta i isolerade ljusöar.

På liknande sätt kan man även undvika att någon behöver gå ut i en mörk
korridor från det ljusa kontoret: När efterlystiden gått ut släcks inte korridors-
belysningen, utan växlar automatiskt till ett energisparande orienterings-
ljusläge.

I SKOLOR

Även i skolor och på universitet kan man enkelt och behovsanpassat styra 
ljuset med ESYLUX Light Control, så att alla trivs och minsta möjliga energi 
förbrukas. Det gäller både för det närvaroberoende, biologiskt aktiva ljuset i 
klassrummen och för orienteringsljuset.

I skolor pågår verksamheten ofta vid olika tider dag som natt. För att anpassa 
ELC-ljussystemen efter det kan man förkorta tiden för orienterings-ljuset på 
natten, eller släcka det.

PÅ VÅRDINRÄTTNINGAR

Sjukhusrum är tillflykts- och behandlingsrum på en och samma gång och 
kräver en teknisk utrustning som alltid sätter människor och läknings-
processer i centrum. Endast genom en synergi av behovsstyrd automation 
och intelligent belysning går detta att förverkliga på bästa sätt:

Via en välgörande, upplivande Human Centric Lighting som även befrämjar 
en stärkande nattsömn, en dagsljusberoende, adaptiv HCL-ljusreglering och 
en halvautomatisk närvaroberoende omkoppling av belysningen, som även
sänker energiförbrukningen till ett minimum för rum som inte används. 

Med knappen är manuell överstyrning alltid möjlig för patienter och personal
och det går att starta individuella scener, t.ex. för en undersökningsbelysning 
med 1000 lux.

KONTORSLANDSKAP
Ljuset som skapas med SymbiLogic-tekniken ökar motivationen 
och arbetsprestationen.

FUNKTIONSFÖRDELAR, bl.a. tack vare svärmteknologin och 
orienteringsljusfunktionen som ger bästa möjliga ljusförhållanden 
i till exempel kontorslandskap.

KLASSRUM
Ljuset som skapas med SymbiLogic-tekniken främjar 
koncentrationen vid inlärning.

FUNKTIONSFÖRDELAR, bl.a. tack vare scener som styr 
olika rumszoner separat så att kunskaperna kan förmedlas 
på bästa sätt.

SJUKHUSRUM
Ljuset som uppnås med SymbiLogic-tekniken främjar 
avkopplingen och tillfrisknandet. 

FUNKTIONSFÖRDELAR, bl.a. tack vare enkel aktivering av en 
scen för undersökningar med en belysningsstyrka på 1000 lux 
i sjukhusrummet.

FÖR ARBETSPLATSEN

300 lux

 Konstljus

 Tillräckligt dagsljus

 Närvarande

 Frånvarande

 Läkare/vårdpersonal
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STYR INDIVIDUEL LT
BEKVÄMA ATT HANTERA OCH 
KONFIGURERA

ESYLUX ELC-knappar för kontor, klassrum och sjukhusrum för intuitiv, manuell överstyrning.230 V-knapp

VIA KNAPP
Om du vill styra ELC-ljussystemen manuellt kan du göra det med vanliga 
230 V-knappar, vilket kan vara mycket fördelaktigt bland annat vid 
komplettering av befintliga installationer. 
Som ett alternativ har ESYLUX utvecklat ELC-knappar. De har tydliga 
symboler för intuitiv överstyrning, och förutom att tända/släcka och 
dimra kan du även starta scener. I system med SymbiLogic går det även 
att anpassa ljusfärgen. Förutom modeller för standardinstallationer, till 
exempel på kontor, finns det även specialvarianter för sjukhusrum och 
klassrum.

MED ESY-PEN OCH ESY-APPEN
Oavsett om det gäller grundläggande konfigurering för standarddrift, 
utformning av individuella scener eller spontan överstyrning: med ESY-Pen 
och ESY-appen kan du enkelt anpassa ELC-ljussystemens inställningar 
efter egna önskemål. Det går dessutom att spara konfigurationer för hela 
byggnader och överföra parametrar för enskilda utrymmen via kloning. En 
praktisk funktion är att du kan dela och skriva ut en översikt av projektet 
som PDF. 
ESY-Pen kan även användas för ljusmätning direkt på arbetsytan. Vid 
fristående drift kan slutanvändaren använda den som en snabb fjärrkontroll.

Knapp 1
PÅ/AV och val av styrningssätt
RÖD: Ljuseffekt
GRÖN: Färgtemperatur

Knapp 2 + 3
RÖD: Till-/frånkoppling/dimmerfunktion
GRÖN: Kallt/Varmt
(Se snabbguiden för mer information)

Projektdokumentationen sammanfattas 
i en PDF-rapport som kan skickas och 
vid behov även skrivas ut.

Via ESY-Appen har du alltid tillgång till 
ditt projektbibliotek! 
Och för maximal flexibilitet: Skapa 
projekt på kontoret och skicka sedan 
konfigurationen till byggplatsen.

Tidigare utförda konfigurationer kan 
enkelt hämtas och överföras (klonas) till 
produkter av samma typ med hjälp av 
ESY-Pen.

KLONINGMOBIL HANTERING

ESY-Pen och ESY-Appen möjliggör 
enkel driftsättning och programmering.

PROGRAMMERING DOKUMENTERING

ESY-PEN
E.nr 13 009 48

Läs mer under 
www.esylux.se/esy-pen

ESY-APP
Ladda ned gratis

Vänster knapp
Kort knapptryckning:  
Koppla på/av
Lång knapptryckning:  
Dimmerfunktion
Höger knapp
Kort knapptryckning:  
individuella scener
Lång knapptryckning:  
förändring av ljusfärgen
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