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Upgrade voor de beste 
werklicht: Extra 
functionaliteit voor 
lichtsystemen met ESYLUX 
Light Control ELC 
Lichtsystemen met ESYLUX Light Control realiseren energie-efficiënte 
Human Centric Lighting en kunnen via plug-and-play worden geïnstalleerd. 
Fabrikant ESYLUX presenteert nu een extra functionaliteit voor de 
systemen, die hun toepassingsmogelijkheden nog eens aanzienlijk 
uitbreidt. Flexibele configuratie-, tijd-, integratie- en bedieningsfuncties 
vergroten de speelruimte wat betreft vormgeving en maken individuele 
aanpassing aan toepassingsspecifieke eisen mogelijk.  
 
Het hoofdkantoor van RWE AG te Essen, de serviceafdeling van de Deense 

Jyske Bank, de werkruimten van het Berlijnse Helmholtz-centrum: Op veel 

werkplekken worden tegenwoordig lichtsystemen met ESYLUX Light Control ELC 

gebruikt. ELC-lichtsystemen, bestaande uit op elkaar afgestemde armaturen, 

aanwezigheidssensoren, regeleenheden en bekabeling, bieden nu configuratie-, 

tijd-, integratie- en bedieningsfuncties en zorgen daarmee voor nieuwe 

vormgevingsmogelijkheden in verschillende gebruikssituaties. 

 

Zwermfunctie voor meer comfort in kantoortuinen 
Een voorbeeld van een configuratie is de zwermfunctie, die in slechts gedeeltelijk 

bezette kantoortuinen het ontstaan van geïsoleerde lichteilanden voorkomt. Dit 

wordt mogelijk gemaakt door de communicatie van met elkaar verbonden 



  

 

 

 

systeemgroepen, die in hun ruimtezones met behulp van geïntegreerde 

aanwezigheidssensor onafhankelijk het licht regelen. Als de werkplekken binnen 

een zone niet bezet zijn, wordt de verlichting daar niet automatisch uitgeschakeld, 

maar naar een oriëntatieverlichting gedimd. De medewerkers die nog aanwezig 

zijn, profiteren zo van een aangename, contrastarme lichtsfeer die vriendelijk is 

voor de ogen. Pas wanneer de laatste het kantoor heeft verlaten, schakelt het 

systeem alle armaturen uit. 

 

Flexibele configuratie van groepen en verlichtingskanalen  
Het vormen, schalen en koppelen van groepen gebeurt bij ELC-lichtsystemen via 

plug-and-play. Dankzij de fabrieksinstellingen direct bedrijfsklaar na de installatie. 

Wie vervolgens de systemen nog individueler wil configureren, kan dit nu 

gemakkelijk met ESY-pen en de ESY-app realiseren. Hiertoe behoort bijvoorbeeld 

het maken van toepassingsspecifieke scènes met een scène-editor. 

 

Om ruimtezones naast of in plaats van de lichtregeling permanent of per scène op 

verschillende manieren te kunnen verlichten, zijn er maximaal vier lichtkanalen 

beschikbaar. De verlichtingsuitgangen van de regeleenheden kunnen nu via 

mapping flexibel aan de verlichtingskanalen in de ESY-app worden toegewezen. 

Wanneer een systeem uit meerdere zichzelf regelende groepen bestaat, kunnen 

daarbij bijvoorbeeld armaturen van verschillende groepen aan hetzelfde 

verlichtingskanaal worden toegewezen. In een scène kunnen de armaturen zo 

synchroon ten opzichte van elkaar worden aangestuurd, in standaardmodus 

daarentegen worden ze binnen hun betreffende groep geregeld. 

 

Mobiel projectbeheer via ESY-pen en ESY-app 
Geïnteresseerden kunnen de brochure "ESYLUX ELC Konzept & Funktionen 

(ESYLUX ELC Concept en functies)" over de volledige functionaliteit en 

toepassingsvoorbeelden in de praktijk lezen, die in het media center van de 

ESYLUX-website kan worden gedownload. ELC-lichtsystemen realiseren met 

geïntegreerde SymbiLogic Technology een energie-efficiënte Human Centric 

Lighting. ESY-pen en ESY-app maken naast de parametrering een eenvoudige 

afstandsbediening, lichtmeting en mobiel beheer van projectbibliotheken mogelijk. 

 

 



  

 

 

 

 
 

  



  

 

 

 

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 lichtplanners en 

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

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

Onderzoek, ontwikkeling en productie vindt in de Duitse vestiging Ahrensburg 

plaats en daarmee voldoet de fabrikant bovendien aan de hoogste 

kwaliteitseisen. De verkoop vindt wereldwijd plaats: ESYLUX werkt 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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Foto's en fotobijschriften 
 

 
ESYLUX extra ELC-functionaliteit 1  bron: iStock.com/imaginima/ESYLUX 
ELC-lichtsystemen realiseren een energie-efficiënte Human Centric Lighting. 

 

 

 

 
ESYLUX extra ELC-functionaliteit 2 bron: ESYLUX 
De installatie inclusief groepering, aanpassing van de schaal en aansluiting vindt 

plaats via plug-and-play. 
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