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SERIEN PRANA+. ETT HELHETLIGT KONCEPT  
FÖR DET SMARTA KONTORET

Statistiskt sett tillbringar vi nästan 20 år av vårt liv på arbetsplatsen.
Här uppstår kunnandet, idéerna och värdena som bestämmer våra liv 
och tar oss vidare. Kort sagt: Här skapas framtiden. Men hur ser  
framtiden ut på arbetsplatsen?

Välkommen till det smarta kontoret! I en tid när allting ska gå fort, måste 
vi arbeta allt mer flexibelt, effektivt och produktivt. Det blir därför allt 
viktigare att vår arbetsmiljö håller jämna steg med denna utveckling. Ett 
svar på framtidens utmaningar heter ”Smart Lighting”: Nya tekniker som 
skapar den perfekta ljusatomsfären i varje situation. I kombination med 
den senaste automatiseringstekniken uppstår då en form av intelligent 
belysning som anpassas perfekt till användaren och hans eller hennes  
arbete. Den gör det möjligt för oss att arbeta produktivare och må bättre. 
Och är också hållbar genom sin höga energieffektivitet. Det är dags att  
se arbetsplatsen i ett nytt ljus: Med serien PRANA+ förvandlar du din 
arbetsplats till ett Smart Office – made in Germany!

LJUS OCH DESIGN
I FULLÄNDNING

PRANA+ PENDULUM LIGHT och PRANA+ OFFICE 
FLOOR LIGHT
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EN FORM SOM FUNGERAR PERFEKT

Framtagen och utvecklad av den renommerade designstudion Peter Schmidt, 
Belliero & Zandée i Hamburg står naturliga strukturer med klara, eleganta 
linjer och kvalitetsmaterial i förgrunden för designlinjen PRANA+. För ett 
formspråk som ger en adekvat form åt belysningens intelligenta funktioner 
och rena, behagliga ljusverkan. Så uppstod ett tidlöst blickfång som aldrig 
känns påträngande och som integreras harmoniskt i kontorsmiljöer i nästan 
alla moderna arkitekturstilar.

Från den inspirerande idén till den första skissen, från det utarbetade konceptet till 
den färdiga prototypen: För att utveckla en formgivningsprestation som PRANA+ krävs 
kreativitet, precision – och mycket tålamod.

»Vi måste förenkla våra produkter, återföra dem till sitt 
ursprung och infoga dem i strukturer, på samma sätt  
som sker i naturen.«

DESIGNKONCEPT
INNOVATION IN I MINSTA DETALJ
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INDIREKT TAKRIKTAT LJUS

SCENARIESTYRNING

TRÅDLÖST NÄTVERK

UTDRAGBART ARMATURHUVUD

DIREKT LJUS

AVANCERAD SENSOR

LJUSSTYRKA

TUNABLE WHITE

ADAPTIV FOT

ON/OFF

för anpassning av ljusfärgen

(tillval)

via separat anslutningsbox

MED LJUS I SIKTE – FRÅN HUVUD TILL FOT

De formgivna elementen är inte bara viktiga för föremålets estetik; de måste 
fungera även i den praktiska användningen. Genom maximal anpassnings-
barhet som i varje situation underordnar sig användarens och omgivningens 
krav. Skönhet och funktion i symbios. 

För att kunna kombinera PRANA+-golvarmaturer med alla tänkbara skriv-
bordsmodeller är foten extremt lågt utformad, och vi har även tagit fram 
en patenterad, utdragbar variant som kan användas till skrivbord med 
slutna sidor i golvhöjd. Foten och bordet bildar då en oavbruten enhet 
som optiskt understryker armaturens harmoniska funktion.

Eftersom skrivbord även har olika längd på sina arbetsytor, är golvarmaturens 
huvud och stativ förbereda för en linjärstyrning och sammanfogade på mots-
varande sätt. Användaren kan då förskjuta huvudet 18 cm längs tväraxeln – 
tillräckligt spelrum för ett behovsanpassat ljus på varje arbetsplats.

Spridningslinsen kan vara den avgörande skillnaden mellan bra och 
optimalt ljus. Endast när den strukturella uppbyggnaden förhindrar att 
användarna på de intilliggande arbetsplatserna bländas kan ett stör-
ningsfritt arbetsflöde garanteras i hela rummet. Därför har vi utvecklat 
en spridningslins för PRANA+ golvarmaturer som även uppfyller de  
höga kraven för tekniska ritningar.

En fot för alla tillfällen. Alltid stabil med perfekt passform: Oavsett om den är i standard
utförande (1) eller delbar, patenterad variant för golvdjupa skrivbordssidor (2).

Linjärstyrning med stort spelrum. Flexibelt lamphuvud  
för kortare och längre skrivbordsytor. 18 cm anpassnings
zon (3).

För ljuskrävande arbeten. Bländfritt ljus tack vare exklusiv 
spridningslins med optimal spridning.

1

2

3

FUNKTIONELL DESIGN  
PRANA+ OFFICE FLOOR LIGHT

06 07



Först när en mängd individuella inställningsmöjligheter och en intelligent 
belysningsstyrning kombineras, kan man uppnå maximal komfort, energief-
fektivitet och säkerhet. En modern, smart utformad belysningslösning har 
därför ett tillräckligt mått av egen intelligens.

I golvarmaturerna är en avancerad sensor i stativet ansvarig för denna intelli-
gens. Med hjälp av sina integrerade närvaro- och ljussensorer talar den om 
när och hur mycket artificiellt ljus som behövs – alltid i förhållande till den 
mänskliga närvaron och det tillgängliga dagsljuset. Armaturerna förbrukar då 
endast den mängd energi som verkligen behövs.

Som en trogen partner lämnar belysningen inte den i sticket som är kvar 
när kollegorna har lämnat kontoret: Genom ett trådlöst nätverk och kommu-
nikation med de andra armaturerna av samma typ bibehålls vid behov ett 
behagligt, dämpat orienteringsljus i resten av rummet. Detta förhindrar upp-
komsten av isolerade ljusöar och skapar en ljusatmosfär som är välgörande 
också efter arbetsdagens slut. När den siste lämnar kontoret släcker sensor-
systemet automatiskt alla armaturer. 

För en omväxlingsrik ljusmångfald svarar, förutom det direkta ljuset, ett 
separat, indirekt takriktat ljus. Användaren kan ställa in ljusstyrkan för båda 
ljuskällorna individuellt och kan även kontrollera ljusfärgen. Armaturernas 
”Tunable White” medger en steglös reglering av färgtemperaturen från 
varmvitt till kallvitt. Till skillnad från konventionella armaturer bibehålls  
ljusstyrenivån när endast färgen ändras – för att inte störa en önskad  
atmosfär eller förändra det rätta ljuset för en viss arbetsuppgift.

Två ljuskällor – en armatur. Direkt och indirekt ljus för en 
individuell atmosfär.

Intelligent takgivare. Avancerad sensor för mer komfort, 
energieffektivitet och säkerhet.

Aldrig mer ensam på kontoret. Trådlöst ansluten styrning 
för orienteringsljus och mer.

Den siste släcker ljuset. Högre energieffektivitet och 
ljusatmosfär tack vare nätverksanslutet sensorsystem.

BELYSNINGSSTYRNING
ETT LJUS SOM NÄTVERK,
PARTNER OCH LEDARE

100 %10 % 10 % 10 %

ORIENTERINGSLJUS: 10 % 

LJUS PÅ ARBETSPLATSEN: 100 % INDIREKT OCH 70 % DIREKT LJUS

70 %

Exempel på trådlöst nätverk :
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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 kvali-
tetsegenskaper 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 färgåter-
givning. De åtta föreskrivna testfärgerna enligt färgåtergivningsindex CRI 
räcker i detta avseende inte långt när det gäller våra krav – därför använder 
vi alla femton färgerna skapar på så sätt lysdiodsljus vars färgåtergivning 
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 återgivningen av 
både svagare och i synnerhet mättade färger blir verklighetstrogen. 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 CRIspektrum
Mätresultat PRANA+

ESYLUX CQSspektrum
Mätresultat PRANA+
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PRANA+ 
CQS 87,4

AVGE DET BÄSTA LJUSET
FÖRSTKLASSIG LJUSKVALITET FÖR  

HÖGSTA MÖJLIGA VISUELLA KOMFORT
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Ljus fascinerar och berikar det mänskliga livet. Tack vare ljuset kan vi se färger, 
titta på film och måla tavlor. Ljuset förtränger skuggan och ger oss en ogrumlad 
blick över världens yttre skönhet. Det underlättar orienteringen och ger oss en 
känsla av säkerhet och trygghet.

Men inte bara de visuella komponenterna gör ljuset till ett livselixir; dess verk-
ningspotential är mycket större än så. Som talrika vetenskapliga studier har visat 
måste den som vill skapa det bästa ljuset för människor orientera sig efter  
solljuset. För det naturliga dagsljuset har en positiv biologisk effekt. Ett begrepp 
representerar mer än andra denna aspekt: Human Centric Lighting – huvudprin-
cipen för inomhusbelysning. Om en belysningslösning riktar sig efter denna 
princip, skapar den ett stycke solljus i inomhusmiljön. Den kombinerar direkt 
ljus med stora upplysta ytor och skapar en dynamisk förändring av ljusfärg och 
ljusstyrka under dagen. Resultatet: Det mänskliga hormonsystemet får i varje 
stund en optimal ljusblandning som stimulerar vitalitet, välbefinnande och 
koncentrationsförmåga och dessutom främjar hälsan genom att synkronisera 
biorytmen. Vi får en bättre start på dagen, utvecklar en hög, hittills okänd 
produktivitet innan ljuset ställer in organismen på en vilsam sömn mot slutet av 
dagen för att vara redo för nästa dags utmaningar.

För att höja människornas livskvalitet med ett biodynamiskt ljus även på arbets-
platsen har vi tagit fram en egen teknik och integrerat den i golvarmaturen 
PRANA+: SymbiLogic Technology. Den är inte bara optimerad för en biologiskt 
positiv effekt i den dagliga belysningen på kontoret. Den ger även en särskilt 
energieffektiv realisering med hjälp av den avancerade sensorn, genom att 
utnyttja det infallande ”äkta” dagsljuset även i det dynamiska ljusförloppet. Då 
uppstår en särskild symbios: Människan drar fördel av naturen, eftersom hon 
har lärt av naturen vilket ljus som är bäst för henne och nu kan simulera det i 
inomhusmiljöer. Naturen drar å andra sidan fördel av det resursskonande håll-
bara genomförandet. På detta sätt främjar SymbiLogic Technology en jämnvikt 
mellan människa och natur och förser användaren med det bästa ljuset i varje 
ögonblick. Den symboliserar på ett imponerande sätt vår kompetens som vi 
vunnit genom decennielång erfarenhet inom elektronik och automation. Den är 
det ultimata beviset för att ljus kan vara så mycket mer än bara en belysning.

SYMBILOGIC ÄR ESYLUX-TEKNIKEN  
FÖR ENERGIEFFEKTIV HUMAN CENTRIC LIGTHING
 
Det biologiskt aktiva ljuset i SymbiLogic-lösningarna ger en varaktigt bättre 
livskvalitet. Det gynnar varje enskild medarbetare – och hela verksamheten. 
Motivationen och tillfredsställelsen på arbetsplatsen ökar och prestations-
förmågan ökar märkbart. Samtidigt kan Human Centric Lighting förebygga 
sjukfrånvaro och till och med bidra till att minska olycksrisken. 

 Exempel på vitalitetsförlopp: med SymbiLogic

 Exempel på vitalitetsförlopp: 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

Källa: 
Rapporten ”Quantified benefits of Human Centric Lighting” 
av ZVEI/LightingEurope/A.T. Kearney, april 2015

ÖKAR
MOTIVATIONEN
PRODUKTIVITETEN
MEDARBETARNAS LOJALITET

MINSKAR
FEL
FRÅNVARON
ARBETSOLYCKOR

LJUSET MED EN BÄTTRE VERKAN.  
EFFEKTIVT ARBETE, GOD SÖMN
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Om alla element som utgör en högkvalitativ belysningslösning
optimeras, anpassas perfekt för varandra och kombineras skick-
ligt, kan resultatet bli bättre än bara deras summa. Då sammans-
mälter design, intelligent funktion och ljuskvalitet till en organisk 
helhet. Till en perfekt, balanserad komposition som inspirerar 
människorna. Som ger deras fantasi vingar. Som ger dem en idé 
om fullkomlighet.

DET ÄR PRANA+.

DEN FÖRSTA ÄKTA LJUSKÄLLAN
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Solljus efter önskemål
Anpassa det biodynamiska ljusförloppet till ljusförhållandena i olika världsmetropoler – 
SymbiLogic Technology gör det möjligt.

Omfattande och översiktligt
De många inställningsalternativen av webbappen möjliggör en anpassning till helt 
personliga behov.

WEBBAPP VIA DATORPLATTA, DATOR OCH SMARTMOBIL

Bekväm hantering med digital kommunikation – det är sedan länge en 
självklarhet när en produktlösning ska vara enkel att använda. Självklart 
har vi gjort detta möjligt även för golvarmaturerna i PRANA+-serien: Med 
smartmobil, datorplatta eller dator – för funktionell komplettering av intuitiva 
manöverelement i lampstativet. Mängden styrbara parametrar motsvarar 
helt de höga kraven på PRANA+: Oavsett om det är ljusstyrka eller ljusfärg, 
direkt eller indirekt ljus, även här har användaren tillgång till hela spektret 
för att anpassa PRANA+ exakt efter de egna behoven. Sparandet av indivi-
duella situationer hör hit, liksom finjusteringen av närvaroautomatiken eller 
alternativen för behovsanpassad nätverkskonfiguration.

STOCKHOLM NEW YORK DUBAI RIO

Den absoluta höjdpunkten är dock en särskild ljusfunktion som med hjälp 
av vår programvara verkligen kan anpassas efter våra individuella önskemål. 
Geofysikalisk bakgrund: Solljuset förändras inte bara dynamiskt under 
dagens lopp, det varierar också i färg och ljusstyrka efter olika platser på 
jorden – andra breddgrader, annat ljus. I PRANA+ har vi därför programmerat 
ljusförloppet för olika världsmetropoler som kan sökas och hämtas med 
webbappen. Du bestämmer själv vart din ljusresa ska gå: Till 5th Avenue 
i Big Apple? Till Stockholms skärgård? Eller en cappuccino i den ”eviga 
staden” vid Tibern?

ANVÄNDNING OCH PERSONLIGT LJUS
TILL ROM MED EN KNAPPTRYCKNING
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Redan vid första anblicken ser man att den hör till samma familj. PRANA+ 
-pendelarmaturer kompletterar golvarmaturerna i serien perfekt och bidrar 
till en harmonisk totalbild i alla kontorsrummen vid ljusplaneringen. Den har 
ett lika tidlöst smalt och elegant utseende, har samma höga material- och 
ljuskvalitet. Även detaljerna övertygar: För att inte störa armaturens klara 
linjer döljs anslutningskabeln i upphängningen. DALI-kompatibiliteten tillåter 
en integrering i den digitala miljön med individuell styrning för perfekta 
ljusatmosfärer. Och även pendelarmaturerna är tillgängliga i utföranden med 
indirekt överljus och ”Tunable White”.

NÄR SKÖNHETEN GÅR I ARV
PENDELARMATURERNA I SERIEN PRANA+

PRANA+ PENDULUM LIGHT
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INDIREKT TAKRIKTAT LJUS

DIREKT LJUS

DALI-EL-FD

DIMBAR VIA INBYGGD LAMPBALLAST 
MED 230 V-DUBBELBRYTARE

INGÅENDE KABLAGE

DRIFTDONET

TUNABLE WHITE

för anpassning av ljusfärgen

osynligt dolt i upphängningen

är inrymt i ett vackert hölje 
i rostfritt stål

för intelligent ljushantering

Installation utan ytterligare tillbehör

SE BÄTTRE OCH SYNAS BÄTTRE

PRANA+-pendelarmaturer kompletterar serien och ger en god takbelysning 
och bidrar till en harmonisk totalbild i alla kontorsrum. De har samma klara 
linjer och formgivning, håller lika hög kvalitet när det gäller material och 
utförande, och kombinerar intelligenta detaljer med balanserad estetik. 

Tack vare Tunable White, som gör att man steglöst kan justera vittonen, det 
valfria tillvalet med indirekt downlight och DALI-funktioner, kan man justera 
ljuset på ett intelligent sätt helt efter individuella preferenser.

Passande vit ton för alla stämningslägen. Dom pendlade armaturerna har har en valfri 
Tunable Whiteinställning: för steglös reglering av färgtemperaturen mellan varm och 
kallvitt.

Lys upp rummet som du vill. Ett direkt och ett valfritt ljus som täcker taket ger en indivi
duellt anpassad ljusmiljö. Ljusstyrkan kan regleras separat.

Inga störningar. Specialspridningslinsen i PRANA+  
pendlade armatur eliminerar risken för bländning under ar
betet tack vare ett extra lågt UGRvärde – när man behöver 
klara av uppgifter som kräver perfekta ljusförhållanden.

Perfekt form. För att bevara den rena, estetiska formen 
har kabelgenomföringen dolts i upphängningsanordningen. 
Även förkopplingsdonet är inrymt i ett väldesignat hölje i 
rostfritt stål.

2700 K
WARMVITT

4000 K
NEUTRALT VITT

6500 K
KALLT VITT

REPRESENTATIVT LJUS I TOPPFORM.  
PRANA+ PENDULUM LIGHT
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PRANA+ OFFICE FLOOR LIGHT 

ELEGANT UTSEENDE I ALLA MILJÖER

För att golvarmaturerna alltid ska kunna integreras optimalt även färg-
mässigt, tillverkar vi dem i olika utföranden. Oavsett om du föredrar svart 
eloxerad, vit pulverlackerad eller förkromad – det finns en passande variant 
för alla inredningar.

krom

svart eloxerad

vit pulverlackerad 874/2012

A++
A+
A
B
C
D
E

Dessa armaturer
har inbyggda lysdiod-

lampor.

Lamporna i
belysningsarmaturen kan
inte bytas ut.

L
E
D

TEKNISKA UPPGIFTERPRODUKTÖVERBLICK
Färgtemperatur 2700–6500 K (Tunable White)

E.nr med standardfot vit pulverlackerad 75 024 05

med justerbar fot vit pulverlackerad 75 024 02

med standardfot svart eloxerad 75 024 06

med justerbar fot svart eloxerad 75 024 03

med standardfot krom 75 024 07

med justerbar fot krom 75 024 04

Märkspänning 110–230 V/50–60 Hz

Märkeffekt 110 W

Ljusflöde (armatur) 11 475 lm

Ljusutbyte 104 lm/W

Strålningsvinkel 95°

Bländningsgrad UGR ≤ 16

Livslängd LED vid Ta = 25 °C L80B10 = 50.000 h

Colour Rendering Index (CRI) > 85

Colour Quality Scale (CQS) > 85

Elektronikens totala verkningsgrad > 0,95

Färgtolerans SDCM < 3

Tillåten omgivningstemperatur 0 °C...+40 °C

Kapslingsklass IP 20

Skyddsklass I

Anslutning med separat nätdel

Gränssnitt WIFI-anslutningspunkt
EnOcean-mottagare

Måt Längd: 780 mm

Bredd: 310 mm

Höjd/Djup: 2000 mm

Material Aluminium

Med inbyggd närvarodetektor •

Detekteringsvinkel 340°

Avkänningsräckvidd Ø 6 m

Efterlystid ca. 1 min.–10 min.

Vi förbehåller oss rätten till tekniska och utseendemässiga ändringar utan föregående meddelande. För effektangivelser kan avvikelser på +/ 10 % förekomma.
Denna ljusarmatur har inbyggda lysdiodlampor. Lamporna i ljusarmaturen kan inte bytas ut.
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PRANA+ PENDULUM LIGHT 

ELEGANT UTSEENDE I ALLA MILJÖER

För att pendelarmaturerna alltid ska kunna integreras optimalt även färg-
mässigt, tillverkar vi dem i olika utföranden. Oavsett om du föredrar svart 
eloxerad, vit pulverlackerad eller förkromad – det finns en passande variant 
för alla inredningar.

krom

svart eloxerad

vit pulverlackerad

TEKNISKA UPPGIFTERPRODUKTÖVERBLICK

874/2012

A++
A+
A
B
C
D
E

Dessa armaturer
har inbyggda lysdiod-

lampor.

Lamporna i
belysningsarmaturen kan
inte bytas ut.

L
E
D

Vi förbehåller oss rätten till tekniska och utseendemässiga ändringar utan föregående meddelande. För effektangivelser kan avvikelser på +/ 10 % förekomma.
Denna ljusarmatur har inbyggda lysdiodlampor. Lamporna i ljusarmaturen kan inte bytas ut.

Färgtemperatur 3000 K 4000 K 2700–6500 K (Tunable White)

E.nr Downlight  DALI* vit pulverlackerad 70 123 60 70 123 61 70 123 62

Downlight  DALI svart eloxerad 70 123 52 70 123 53 70 123 54

Downlight  DALI krom 70 123 46 70 123 47  70 123 48

Up/Downlight  DALI vit pulverlackerad 70 123 55 70 123 57 70 123 58

Up/Downlight  DALI svart eloxerad 70 123 49 70 123 50 70 123 51

Up/Downlight  DALI krom 70 123 43 70 123 44 70 123 45

Downlight  DIM* vit pulverlackerad EV10125096 EV10125188 EV10125034

Downlight  DIM svart eloxerad EV10125133 EV10125195 EV10125041

Downlight  DIM krom EV10125188 EV10125232 EV10125089

Up/Downlight  DIM vit pulverlackerad EV10125300 EV10125331 EV10125294

Up/Downlight  DIM svart eloxerad EV10125317 EV10125348 EV10125287

Up/Downlight  DIM krom EV10125324 EV10125355 EV10125249

Märkspänning 230 V/50 Hz, DALI 230 V/50 Hz, DALI 230 V/50 Hz, DALI 230 V/50 Hz, DALI 230 V/50 Hz, DALI 230 V/50 Hz, DALI

Märkeffekt 30 W 60 W 30 W 60 W 30 W 60 W

Ljusflöde (armatur) 3300 lm 6210 lm 3360 lm 6300 lm 3560 lm 6760 lm

Ljusutbyte 110 lm/W 103 lm/W 112 lm/W 105 lm/W 118 lm/W 112 lm/W

Strålningsvinkel 98° 98° 98° 98° 98° 98°

Bländningsgrad UGR ≤ 16 UGR ≤ 16 UGR ≤ 16 UGR ≤ 16 UGR ≤ 16 UGR ≤ 16

Livslängd LED vid Ta = 25 °C L80B10 = 50.000 h L80B10 = 50.000 h L80B10 = 50.000 h L80B10 = 50.000 h L80B10 = 50.000 h L80B10 = 50.000 h

Colour Rendering Index (CRI) > 80 > 80 > 80 > 80 > 85 > 85

Colour Quality Scale (CQS) > 80 > 80 > 80 > 80 > 85 > 85

Elektronikens totala verkningsgrad > 0,9 > 0,9 > 0,9 > 0,9 > 0,9 > 0,9

Tillåten omgivningstemperatur 0 °C...+40 °C 0 °C...+40 °C 0 °C...+40 °C 0 °C...+40 °C 0 °C...+40 °C 0 °C...+40 °C

Kapslingsklass IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20

Skyddsklass II II II II II II

Anslutning EL-FD EL-FD EL-FD EL-FD EL-FD EL-FD

Monteringssätt Pendelupphäng-
ning
max. 2000 mm

Pendelupphäng-
ning
max. 2000 mm

Pendelupphäng-
ning
max. 2000 mm

Pendelupphäng-
ning
max. 2000 mm

Pendelupphäng-
ning
max. 2000 mm

Pendelupphäng-
ning
max. 2000 mm

Måt Längd: 1200 mm 1200 mm 1200 mm 1200 mm 1200 mm 1200 mm

Bredd: 335 mm 335 mm 335 mm 335 mm 335 mm 335 mm

Höjd/Djup: 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm

Material Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium

*  DIMutföranden av PRANA+pendelarmaturen kan användas med en enkel 230 Vknapp.  
DALIvarianterna behöver en DALIstyrning.
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ANVÄNDARVÄNLIGA BELYSNINGSLÖSNINGAR – DESIGNED BY SIMPLICITY

Ljus är ett nödvändigt hjälpmedel och livselixir, en energikälla som utgör 
grunden för människans existens. Behoven och kraven på ljus är därför helt 
avgörande för ESYLUX när det handlar om utvecklingen av kvalitetsbelysningar. 

Med över 40 års erfarenhet på marknaden, vår kompetens inom sensorba-
serad byggnadsautomation och prioriteringen av forskning, utveckling och 
produktion i Tyskland har vi inte enbart gjort oss ett namn i internationella 
sammanhang: Vem om inte vi kan som leverantör av moderna belysnings- 
lösningar bygga på en så gedigen specialkunskap? Slutligen kräver en an-
språksfull belysning på 20-hundratalet, förutom en hög ljuskvalitet, även en 
intelligent styrning. Först då blir belysningen en äkta lösning.

Var- och närhelst solstrålarna inte räcker till kompletterar vi dem eller skapar en 
lämplig ersättning med våra LED-lösningar. Därför kombinerar vi den högsta 
ljuskvaliteten med intelligent, energieffektiv teknik och erbjuder människor 
det rätta ljuset vid den rätta tiden. Drivna av vår obetingade innovations-
kraft, dokumenterad i över 100 äganderätter och patent, behåller vi trots 
alla komplexa krav ett mål ständigt i fokus – enkelheten. Vi realiserar 
”Simplicity” inom alla områden, processer och produkter. För endast när en 
lösning kan genomföras på ett enkelt sätt bidrar den verkligen till mänskliga 
framsteg.

GER DIG DET BÄSTA LJUSET PÅ  
ARBETSPLATSEN

BIOLOGISKT AKTIVT LJUS
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ESYLUX Deutschland GmbH
An der Strusbek 40
22926 Ahrensburg I Deutschland
t: +49 4102 489 0
f: +49 4102 489 333
info@esylux.de
www.esylux.de

ESYLUX Asia Ltd.
No. 4 32/F Saxon Tower
7 Cheung Shun Street
Lai Chi Kok I Kowloon I Hong Kong
t: +852 3107 89 12
f: +852 3107 89 99
sales@esylux.com.hk
www.esylux.com.hk

ESYLUX Belgium nv
Vlamstraat 7 bus 2
9450 Denderhoutem-Haaltert I België
t: +32 53 850 570
f: +32 53 850 579
info@esylux.be
www.esylux.be

ESYLUX Danmark ApS
Kokholm 3A
6000 Kolding I Danmark
t: +45 76 72 90 90
info@esylux.dk
www.esylux.dk

ESYLUX France SARL
5 rue de Castiglione
75001 Paris I France
t: +33 1 5345 10 55
info@esylux.fr
www.esylux.fr

ESYLUX Nederland B.V.
Leeghwaterstraat 35
3364 AE  Sliedrecht I Nederland
t: +31 184 647 000
f: +31 184 647 070
info@esylux.nl
www.esylux.nl

ESYLUX Österreich GmbH
Hafenstraße 2A
4020 Linz I Österreich
t: +43 732 788 188 0
f: +43 732 788 188 7039
info@esylux.at
www.esylux.at

ESYLUX Portugal, Lda.
Lagoas Park Edifício 8, Piso 1
2740-244 Porto Salvo I Portugal
t: +351 214 236 170
f: +351 214 236 179
comercial@esylux.pt
www.esylux.pt

ESYLUX Russia
ООО "ИЗИЛЮКС РУ"
ул. Малая Калужская
д. 15, стр. 17 I эт. 3, оф. 541 
119071 г. Москва I Россия
t: +7 495 782 72 40
info@esylux.ru
www.esylux.ru

ESYLUX Suomi Oy
Äyritie 12 B
01510 Vantaa I Suomi
t: +358 20 779 26 60
info@esylux.fi
www.esylux.fi

ESYLUX Swiss AG
Steinackerstrasse 29
Postfach 
8302 Kloten I Schweiz
t: +41 44 808 61 00
f: +41 44 808 61 61
info@esylux.ch
www.esylux.ch

ESYLUX Sverige AB
Färögatan 33
164 51 Kista I Sverige
t: +46 470 853 00
f: +46 470 853 53
info@esylux.se
www.esylux.se

ESYLUX GmbH (Export)
An der Strusbek 40
22926 Ahrensburg I Germany
t: +49 4102 888 80 0
f: +49 4102 888 80 441
sales@esylux.com
www.esylux.com

ESYLUX Norge AS
Strandveien 35
1366 Lysaker I Norge
t: +47 2255 52 00
f: +47 2255 52 01
info@esylux.no
www.esylux.no
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