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Voorgeconfigureerd, gereed 
voor inbouw, biologisch 
werkzaam: Set-oplossingen 
met ESYLUX Light Control 
voor klaslokalen en zieken-
huiskamers 
Met de Classroom- en Patient Room-sets introduceert ESYLUX voor Light + 
Building voorgeconfigureerde systeemoplossingen met ESYLUX Light 
Control ELC, die direct kunnen worden ingebouwd, voor gestandaar-
diseerde klaslokalen en ziekenhuiskamers. Ze zorgen voor een energie-
efficiënte Human Centric Lighting en zijn afgestemd op speciale vereisten 
op beide plaatsen van gebruik. De sets bevatten een aantal componenten 
onder slechts één artikelnummer – en zijn zoals alle ELC-systeem-
oplossingen dankzij plug-and-play direct klaar voor gebruik. 
 
Veel gebouwen hebben ruimten met een gestandaardiseerde grootte, zoals 

klaslokalen in onderwijsinstellingen en ziekenhuiskamers met 2 bedden in 

zorginstellingen. Om voor deze ruimtes intelligente en eenvoudig te installeren 

automatiserings- en verlichtingsoplossingen aan te kunnen bieden, heeft ESYLUX 

de Classroom- en Patient Room-sets ontwikkeld. Voorgeconfigureerde 

systeemoplossingen voor directe inbouw met regeltechnologie ESYLUX Light 

Control (ELC) en plug-en-play-installatie. 

 
Classroom-sets met verticale schoolbordverlichting 
De Classroom-sets zijn ontwikkeld voor standaardklaslokalen met een grootte van 



 

 

ca. 60 m2. Ze omvatten systeemplafondarmaturen in verschillende designs en in 

verschillende maten, afzonderlijke of in de armaturen geïntegreerde 

systeemaanwezigheidssensoren, systeemregeleenheden, alle benodigde plug-

en-play-systeemkabels en een ESYLUX DALI push button. Voor de verticale 

verlichting van presentatie-oppervlakken is er de niet-reflecterende 

schoolbordverlichting, die via een meegeleverde schakelmodule in het systeem 

wordt geïntegreerd.  

 

Wanneer deze wordt ingeschakeld, levert het systeem vitaliserend, biologisch 

werkzaam licht, dat op energie-efficiënte wijze door de adaptieve HCL-

lichtregeling van de SymbiLogic Technology van ESYLUX wordt gerealiseerd. 

Daarbij worden twee zones van armaturen, armaturen die zich dichtbij een raam 

bevinden en armaturen die zich verder van een raam bevinden, afzonderlijk 

geregeld voor een optimaal gebruik van het daglicht. Met de push button kunnen 

de helderheid en de lichtkleur op elk gewenst moment worden aangepast. Ook 

kunnen er individuele scènes worden ingesteld. Zodra iedereen de ruimte heeft 

verlaten, schakelt de aanwezigheidssensor de verlichting automatisch uit.  

 

Patient Room-sets met onderzoeks- en oriëntatieverlichting  
De Patient Room-sets zijn ontwikkeld voor een gestandaardiseerde 

ziekenhuiskamer met 2 bedden, met een oppervlakte van ca. 20 m2. Naast 

systeemonderdelen en een DALI push button bevat deze set ook een 

afzonderlijke downlight, die 's nachts tijdgestuurd voor een veilige 

oriëntatieverlichting zorgt. Via de DALI push button kan per scène 

onderzoeksverlichting met een lichtsterkte van 1000 Lux worden ingesteld – 

afzonderlijk voor elke bedzone. In de normale modus genereert het systeem ook 

hier het energie-efficiënte, gezonde Human Centric Lighting van SymbiLogic. Bij 

tijdelijk onbezette ruimten zorgt de aanwezigheidssensor ervoor dat de verlichting 

na een korte aanwezigheid, bijvoorbeeld van schoonmaakpersoneel, automatisch 

weer wordt uitgeschakeld. 

 

Classroom- en Patient Room-sets bevatten alle bijbehorende componenten onder 

slechts één artikelnummer. Ze worden via plug-and-play geïnstalleerd, zijn zonder 

dat programmeren nodig is direct gereed voor gebruik en zijn daarom ook 

geschikt voor de snelle modernisering tijdens bedrijf. Als alternatief voor deze 



 

 

voorgeconfigureerde sets voor directe inbouw, kunnen met systeemcomponenten 

en aanvullende apparatuur echter ook individuele ELC-oplossingen voor elke 

toepassing en ruimte-omvang worden samengesteld.  

 

  



 

 

Over ESYLUX – Performance for Simplicity 
ESYLUX ontwikkelt, produceert en verkoopt intelligente automatiserings- en 

verlichtingsoplossingen, die in kantoorgebouwen, onderwijsinstellingen en 

zorginstellingen voor meer levenskwaliteit en energie-efficiëntie zorgen. In het 

middelpunt staan de wensen en behoeften van de individuele mens, waarbij het 

bedrijf bijzonder veel belang hecht aan productoplossingen die eenvoudig in 

gebruik zijn. Groothandelaren, installatiebedrijven, elektro- en lichtadviseurs en 

architecten vertrouwen als klanten en partners op 50 jaar ervaring in de markt en 

op het persoonlijke, vakkundige advies van de ESYLUX-experts. Doordat 

onderzoek, ontwikkeling en productie in de Duitse vestiging Ahrensburg 

plaatsvinden, voldoet de fabrikant bovendien aan de hoogste kwaliteitseisen. De 

verkoop vindt wereldwijd plaats: ESYLUX werkt op vijf continenten met ervaren 

handelsondernemingen samen en wordt in Europa, Azië en Oceanië door talloze 

dochterondernemingen vertegenwoordigd. 

Meer informatie op www.esylux.com 
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Education-Set  bron: iStock/ismagilov/ESYLUX 
De Education-sets van ESYLUX: Een voorgeconfigureerde, complete oplossing 

voor directe inbouw, met energie-efficiënte Human Centric Lighting voor 

klaslokalen van ca. 60 m2  

 

 

 
Planningsvoorbeeld Education-set  Bron: ESYLUX GmbH 
Planningsvoorbeeld voor de installatie van een Education-set van ESYLUX in een 

gangbaar klaslokaal met een oppervlak van ca. 60 m2 

 
 
 



 

 

 
Planningsvoorbeeld Patient Room-set  Bron: ESYLUX GmbH 
Planningsvoorbeeld voor de installatie van een Patient Room-set van ESYLUX in 

een gangbare patiëntenkamer met een oppervlak van ca. 20 m2 

 
 

 
SmartDriver Patient Room-set Bron: ESYLUX GmbH 

Intelligente interface met ESYLUX Light Control – de ELC SmartDriver 
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