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Persinformatie – ESYLUX binnenverlichting 

Rond, intelligent en energie-efficiënt:  
LED-armaturen van de serie ELLEN  
met geïntegreerde sensortechniek 

Ahrensburg (Duitsland), dinsdag, 15. augustus 2017. De fabrikant ESYLUX 
presenteert met de nieuwe wand- en plafondarmaturen van de serie ELLEN 
een nieuwe, aantrekkelijke LED-verlichtingsoplossing, die uitermate 
geschikt is voor het moderniseren van gangen, trappenhuizen en foyers. 
Een optioneel ingebouwd, onzichtbaar bewegings- en lichtsensorsysteem 
en een goede lichtopbrengst garanderen een behoeftegestuurde en 
energie-efficiënte werking. 

Wat voor afzonderlijke ruimtes in kantoorgebouwen, onderwijsinstellingen en 

zorginstellingen geldt, is al helemaal van toepassing voor doorgangen: Eenmaal 

ingeschakeld blijft de verlichting vaak de hele dag aan, hoewel dat helemaal niet 

nodig is en er onnodig energie wordt verbruikt. Met de LED-armaturen van de 

serie ELLEN presenteert fabrikant ESYLUX een nieuwe oplossing voor dit 

probleem.  

Robuust en elegant met intelligente ingebouwde techniek 
De ronde armaturen voor wand of plafond beschikken over een gebogen, 

opaalwitte diffusor, waarachter elektronische intelligentie schuilgaat: Een 

hoogfrequente bewegingsmelder met geïntegreerde lichtsensortechniek. Hij 

schakelt het licht alleen in wanneer er mensen in de buurt zijn en het aanwezige 

omgevingslicht niet toereikend is. Later wordt het automatisch weer 

uitgeschakeld. Zijn detectiebereik is 360 graden, het bereik bedraagt 10 of 22 

meter afhankelijk van plafond- of wandmontage. Met de DIP-schakelaar op de 

armatuur kan dit net zoals de nalooptijd en de richtwaarde van de helderheid aan 

de plaatselijke omstandigheden worden aangepast. De relaisbesparende 

nuldoorgangsschakeling zorgt voor een hoge verwachte levensduur van de 

techniek. 

Eenvoudige aansluiting voor uitgestrekte oppervlakken 
Om de aansluiting van meerdere ELLEN-armaturen te vereenvoudigen, 
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beschikken deze over een voorgeïnstalleerde doorbedrading via een 

insteekklem. Zo kunnen maximaal 40 armaturen met elkaar worden 

gecombineerd, wat een harmonische, gelijktijdige verlichting van uitgestrekte 

oppervlakken mogelijk maakt. Hiervoor zijn indien gewenst ook 

armatuuruitvoeringen zonder ingebouwde sensortechniek beschikbaar. Indien 

een betrouwbare bescherming tegen indringende substanties noodzakelijk is, 

zoals in sanitaire ruimten, zijn er bovendien uitvoeringen met beschermingsgraad 

IP44 beschikbaar. 

De goede lichtopbrengst van de armaturen van 100 lm/W zorgt met een LED-

levensduur van 50.000 uur voor extra energie-efficiëntie. Deze schijnen, 

afhankelijk van de uitvoering, met 3000 K of 4000 K bij een bovengemiddeld 

hoge kleurconsistentie van minder dan 3 MacAdam-ellipsen. Een soortgelijke 

strenge maatstaf hanteert ESYLUX voor de flakkerfactor: deze ligt lager dan 3 

procent. De armaturen zijn met slagvastheid IK07 en een diameter van 300 mm 

goed beschermd tegen externe mechanische invloeden. 
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Foto's en fotobijschriften 
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Over ESYLUX – Performance for Simplicity 

ESYLUX ontwikkelt, produceert en verkoopt producten voor meer energie-efficiëntie, 

comfort en veiligheid in gebouwen, waarbij het zwaartepunt ligt op sensorgebaseerde, 

vraaggestuurde automatisering en verlichting. Het doel is verbetering van de 

levenskwaliteit van de mens met behulp van intelligente en gebruikersvriendelijke 

oplossingen, die voldoen aan de meest complexe eisen, maar toch altijd gemakkelijk 

kunnen worden gerealiseerd. Tot de partners van de onderneming met hoofdkantoor in 

de omgeving van Hamburg behoren onder meer groothandelaren, installatiebedrijven, 

elektro- en lichtplanners, alsmede architecten. Deze vertrouwen op bijna 50 jaar 

marktervaring, de hoge mate van servicegerichtheid en de voorkeur voor een Duitse 

locatie voor wat betreft onderzoek, ontwikkeling en productie. De verkoop vindt 

wereldwijd plaats: ESYLUX werkt op vijf continenten met 17 ervaren 

handelsondernemingen samen en wordt in Europa, Azië en Oceanië door in totaal 13 

dochterondernemingen vertegenwoordigd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


