
  

 

 

 

  

Intelligente synergie: 
Downlights uit de serie  
ELSA-2 met geïntegreerde 
sensortechniek  
Fabrikant ESYLUX presenteert met de serie ELSA-2 voor het eerst 
downlights voor DALI en 230 V met geïntegreerde aanwezigheidssensoren 
of bewegingsmelders. De sensorloze armaturen uit de serie kunnen 
daardoor energie-efficiënt worden aangestuurd of in het geval van de DALI-
uitvoeringen alternatief via de switchDIM-functie met conventionele 
enkelvoudige 230V-pulsschakelaars worden geschakeld en gedimd. De 
geringe inbouwdiepte van de armaturen zorgt voldoende speelruimte bij de 
installatie. 
 
Hoe uitgebreider de ruimtetechniek, des te gecompliceerdere planning en 

installatie, en zowel vanuit esthetisch als economisch oogpunt is het een voordeel 

om het aantal gebruikte apparaten tot een minimum te beperken. Eén 

mogelijkheid ligt in het creëren van synergie, bijvoorbeeld uit automatisering en 

licht. 

 

Intelligente sensoren in het centrum van de diffusor 
De fabrikant ESYLUX presenteert een voorbeeld hiervan met de LED-downlights 

van de serie ELSA-2. De serie bevat varianten waarbij in de diffusor een 

aanwezigheidssensor of bewegingsmelder voor een intelligente lichtregeling is 

geïntegreerd. Dit zorgt voor een ordelijk plafondbeeld en met name bij de DALI-

uitvoeringen voor een vereenvoudiging van de installatie. Want hier staan naast 

downlights met en zonder aanwezigheidssensor ook downlights ter beschikking 

die naast de sensoren over een ingebouwde DALI-voeding beschikken.  

 



  

 

 

 

Hierdoor levert de serie alle componenten voor een aanwezigheids- en 

daglichtafhankelijk gestuurde DALI-verlichtingsinstallatie. Hierbij vervalt het 

toekennen van individuele adressen, omdat de sensoren in de broadcast-modus 

werken. Na afloop van de nalooptijd kan, indien nodig, een permanente of 

tijdelijke oriëntatieverlichting met een lichtopbrengst van 10-40% worden 

gerealiseerd. Wie op zoek is naar een handmatig dimbare oplossing als 

alternatief voor een automatische regeling, kan dit bij de sensorloze DALI-

downlights ook met in de handel verkrijgbare 230V-pulsschakelaars omzetten: In 

de armaturen is een switchDIM-functie geïntegreerd.  

 

230V-uitvoeringen met geïntegreerde bewegingsmelder 
Naast de DALI-uitvoeringen bevat de serie ELSA-2 downlights voor de klassieke 

230V-schakelmodus. Ze zijn ook verkrijgbaar met geïntegreerde sensoren – hier 

in de vorm van een bewegingsmelder – en vervolgens in staat om de sensorloze 

uitvoeringen mee te sturen. Het totale bereik bedraagt net als bij de 

aanwezigheidssensoren van de DALI-varianten een doorsnede van 8 m. 

 

Net als bij de voorgaande serie ELSA zorgt de geringe inbouwdiepte van de 

ELSA-2-downlights voor een eenvoudige installatie. De lichtopbrengst is met max. 

100 lm/W nogmaals verbeterd. De fabrieksinstellingen maken onmiddellijke 

ingebruikname mogelijk en kunnen eenvoudig worden aangepast met de 

afstandsbediening Mobil-PDi/MDi of met de ESY-pen en ESY-app. 

 

 

 
 



  

 

 

 

  

 
Foto's en fotobijschriften 
(Bron: ESYLUX GmbH) 
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