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Functioneel ontwerp, 
zwevend licht: SVENJA-
plafondarmaturen van 
ESYLUX  
De SVENJA-serie van ESYLUX bestaat uit vlakke, ronde plafondarmaturen 
die ideaal zijn voor gemeenschappelijke ruimten in scholen, verpleeghuizen, 
ziekenhuizen en kantoren. Door het indirecte licht lijken de 
opbouwarmaturen iets onder het plafond te zweven. Als alternatief zijn er 
ook mast- en draadpendelsets verkrijgbaar waarmee de armaturen aan het 
plafond kunnen worden gehangen. De serie biedt zowel ON/OFF- als DALI-2-
varianten voor aanwezigheids- en daglichtafhankelijke constante 
lichtregeling. De armaturen hebben een modulair ontwerp dat de montage 
veel eenvoudiger maakt.  
 
Gemeenschappelijke ruimten zoals foyers, auditoria, ontspanningsruimten, 

algemene ruimten en kantines vereisen esthetisch aantrekkelijke 

verlichtingsoplossingen en bovenal, een uitstekende energie-efficiëntie. Om aan 

al deze behoeften te voldoen heeft ESYLUX de SVENJA-serie LED-

plafondarmaturen ontwikkeld, die kunnen worden gekoppeld aan het eigen 

intelligente besturingssysteem van het bedrijf om het energieverbruik van de 

armaturen te verlagen. 

 

Ronde, vlakke LED-plafondarmaturen in drie verschillende formaten 
De ronde, vlakke SVENJA-plafondarmaturen hebben een aluminium behuizing 

met poedercoating en zijn verkrijgbaar met een diameter van 450, 600 en 900 

mm. De lampen stralen 35% indirect licht uit, waardoor een geweldige sfeer in de 

ruimte ontstaat en het lijkt of de opbouwarmaturen iets onder het plafond zweven. 



  

 

 

 

Als alternatief zijn er ook optionele mast- en draadpendelsets waarmee de 

armaturen aan het plafond kunnen worden gehangen. De uitgebreide backlight-

opstelling van de LED's en speciaal ontworpen lenzen zorgen voor een 

homogene, niet-verblindende verlichting en lange LED-levensduur De armaturen 

hebben een lichtopbrengst tot 122 lm/W. 

 

ON/OFF-varianten en DALI-2-modellen voor constante lichtregeling 
Naast varianten die zijn ontworpen voor eenvoudige schakelbediening, biedt de 

serie ook armaturen met DALI-2-gecertificeerde regelapparaten voor alle drie de 

beschikbare diameters. De DALI-2-industriestandaard biedt interoperabiliteit 

tussen producten van verschillende fabrikanten, waardoor de armaturen kunnen 

worden geïntegreerd in een centraal gebouwbeheersysteem of gecombineerd 

met gedecentraliseerde APC-aanwezigheidssensoren voor meerdere ruimten van 

ESYLUX voor DALI-2. De aanwezigheids- en daglichtafhankelijke constante 

lichtregeling via de APC-aanwezigheidssensore verlaagt het energieverbruik van 

de lampen tot een minimum. 

 

De armaturen hebben een modulair ontwerp dat bestaat uit twee 

hoofdcomponenten: de driverbox en de armatuurbehuizing. Dit ontwerp maakt het 

de bevestiging van de armaturen aan het plafondoppervlak aanzienlijk 

eenvoudiger. De driverbox wordt eerst geïnstalleerd en bedraad, waarna de 

armatuurbehuizing eenvoudig op de box wordt aangesloten met behulp van de 

elektrische insteekaansluiting en het klikvergrendelingssysteem. Er worden twee 

valbeveiligingsdraden gebruikt om de armatuurbehuizing vast te houden. In 

tegenstelling tot de meeste andere armaturen hoeft de armatuurbehuizing nooit te 

worden geopend. Dit betekent dat de varianten met diameter 450 mm en 600 mm 

door slechts één persoon kunnen worden gemonteerd! 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 
  



  

 

 

 

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

verlichtingsoplossingen voor een betere levenskwaliteit en energie-efficiëntie in 

kantoorgebouwen, onderwijs- en zorginstellingen.eiten. De eisen en behoeften 

van de individuele mens staan centraal in de activiteiten van het bedrijf. ESYLUX 

hecht bijzonder veel waarde aan de eenvoudige toepassing van zijn 

productoplossingen. Klanten en partners van ESYLUX zijn groothandelaren, 

installatiebedrijven, elektro- en lichtadviseurs en  architecten die vertrouwen op de 

meer dan 50 jaar marktervaring en het persoonlijke, specialistische advies van 

ESYLUX-experts. Bovendien voldoet ESYLUX aan de hoogste kwaliteitsnormen 

op het gebied van onderzoek, ontwikkeling en productie in zijn Duitse vestiging in 

Ahrensburg. De verkoop vindt wereldwijd plaats: ESYLUX werkt samen met 

ervaren handelspartners en wordt vertegenwoordigd door talrijke distributeurs in 

Europa, Azië en Oceanië. 

Ga voor meer informatie naar www.esylux.com 
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Foto's en bijschriften 
 

 
SVENJA 1 Bron: ESYLUX 
Door het indirecte licht dat de SVENJA plafondarmaturen uitstralen, lijken de 

opbouwarmaturen iets onder het plafond te zweven. 

 

 

 
SVENJA 2 Bron: ESYLUX 
Als alternatief voor opbouwmontage, zijn er ook optionele mast- en 

draadpendelsets waarmee de armaturen aan het plafond kunnen worden 

gehangen. 
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