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Slank en intelligent: 
DALI-bolderarmaturen van de 
serie ALVA met 
geïntegreerde sensortechniek 
Fabrikant ESYLUX breidt de ALVA-serie uit met slanke LED-
bolderarmaturen met optioneel geïntegreerde DALI-bewegingsmelders. Ze 
hebben een diameter van 100 mm, kunnen met bewegingsmelders een hele 
armaturengroep bewegings- en daglichtafhankelijk regelen en in tijden 
zonder gedetecteerde beweging een gedimde oriëntatieverlichting 
realiseren. De robuuste aluminium behuizingen zijn, net als bij de gehele 
serie, vuilafstotend en bovendien tegen zoute zeelucht beschermd. 

Energie-efficiënt voor veiligheid en oriëntatie en een representatieve vormgeving - 

dat zijn naast een robuuste constructie de belangrijkste eigenschappen van 

moderne buitenverlichting. Om hiervoor een bijzonder elegante optie te bieden, 

vult ESYLUX de serie ALVA nu aan met slanke bolderarmaturen met optioneel 

geïntegreerde DALI-bewegingsmelders.  

Regelen van een armaturengroep via DALI-broadcast 
De diameter bedraagt 100 mm, de hoogte is 700 mm. Met bewegingsmelders 

kunnen ze in Broadcast-modus een hele armaturengroep bewegings- en 

daglichtafhankelijk regelen, zoals bijvoorbeeld DALI-bolderarmaturen zonder 

sensoren. Andere bolderarmaturen met bewegingsmelders kunnen eveneens in 

een groep worden geïntegreerd, waardoor deze op bewegingen in verschillende 

zones kunnen reageren. Via extra verkrijgbare DALI-actuator van ESYLUX 

schakelt de bewegingsmelder indien nodig ook 230V-armaturen in en uit. 

 



  

 

 

 

Optionele oriëntatieverlichting 
De regeling van een groep vindt plaats via DALI-broadcast. In de 

schemerschakelaarmodus kan de bewegingsmelder deze ook 

bewegingsonafhankelijk inschakelen wanneer er onvoldoende daglicht is. In tijden 

zonder gedetecteerde beweging is de melder bovendien in staat om voor 

representatieve of veiligheidsdoeleinden een gedimde oriëntatieverlichting te 

realiseren. Met de fabrieksinstellingen is de melder direct gereed voor gebruik en 

kan deze vervolgens individueel worden ingesteld met de afstandsbediening PDi 

DALI of met ESY Pen of de ESY-app. 

 

De nieuwe ALVA-bolderarmaturen zijn verkrijgbaar in antracietkleuren, naar 

keuze leverbaar in 3000 K of 4000 K en met een opaal of transparant 

diffusoroppervlak. Hun slagvastheid bedraagt IK09, de beschermingsklasse is 

IP65, het oppervlak is gepoedercoat en beschermd tegen zoute zeelucht. Ook zijn 

ze bestand tegen chemische oplosmiddelen, waardoor graffiti en andere 

hardnekkige verontreinigingen eenvoudig kunnen worden verwijderd.  

 

 

 

 

  



  

 

 

 

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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ALVA BL 700/100 MD DALI  
Slank en intelligent: De nieuwe ALVA-bolderarmaturen van ESYLUX met 

geïntegreerde DALI-bewegingsmelders. 
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