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ESYLUX LIGHT CONTROL ELC
De eenvoudige besturingstechnologie 
voor intelligente verlichting

HET BESTE WERKLICHT 
INTELLIGENT REGELEN 
ESY! MET EXTRA FUNCTIONALITEIT 

VOOR ELKE WERKPLEK



Er zijn veel redenen te noemen voor een energie-efficiënte modernisering 
van kantoren, onderwijsinstellingen en zorginstellingen. Vaak zijn deze echter 
duur, tijdrovend en planningsintensief. ESYLUX geeft hierop passende ant-
woorden: Door intelligente, gemakkelijk te bedienen en rendabele automati-
serings- en verlichtingsoplossingen, die naast de energie-efficiëntie ook in 
hoge mate de levenskwaliteit verbeteren.

Met de ESYLUX Light Control ELC heeft ESYLUX een innovatieve besturings-
technologie ontwikkeld die de intelligente verlichting en ventilatie van 
ruimtes aanzienlijk vereenvoudigt en bovendien ook voor beperkte budgetten 
de beste lichtkwaliteit biedt. De ELC-lichtsystemen, bestaande uit plafond-
armaturen, sensortechniek en besturingseenheden, zijn eenvoudig via plug-
and-play te installeren en zonder lastige programmering direct klaar voor 
gebruik. Bovendien maken ze ook tijdens bedrijf een snelle modernisering 
mogelijk. Door de geïntegreerde SymbiLogic van ESYLUX zorgen ze voor een 
energie-efficiënte Human Centric Lighting, door een behoeftegestuurde ven-
tilatie voor een optimaal binnenklimaat. En dat op elke werkplek.

Zo leidt de ESYLUX Light Control ook in vergelijking met andere oplossingen
tot onnavolgbaar lage totaalkosten, verhoogt de oplossing de waarde van het 
onroerend goed en bewijst deze dat kwaliteit betaalbaar wordt als die op
intelligente concepten is gebaseerd. Overtuig uzelf van eenvoudig te gebruiken 
ruimteoplossingen met de beste prijs-prestatieverhouding, de beste licht-
kwaliteit en de hoogste energie-efficiëntie. Ontdek ESYLUX Light Control.
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Een optimale binnenverlichting houdt rekening met het dynamische verloop 
van het natuurlijke daglicht en op het samenspel van zon en blauwe lucht. 
Helderheid en lichtkleur veranderen daarbij in de loop van de dag. Daarbij 
komt de verlichtingssterkte steeds duidelijk boven de volgens de normen 
voorgeschreven minimumvereisten uit. Dit extra aan lichtkwaliteit heeft 
verstrekkende gevolgen: Het versterkt vitaliteit en concentratievermogen en 
zorgt ervoor dat mensen minder fouten maken. Het zorgt dat mensen zich 
gewoon beter voelen en tegelijk productiever worden.

De in de ELC-oplossingen geïntegreerde SymbiLogic Technology combineert 
het beste licht voor de mens en de voordelen van een intelligente regeling 
perfect met elkaar. SymbiLogic produceert biologisch werkzaam licht, dat 
met dynamische helderheids- en kleurverlopen de levenskwaliteit aanzienlijk 
verbetert. Zo helpt het de mens ook lastige fasen de baas te worden en 
bevordert het de hele dag door zijn welzijn. SymbiLogic is ingebed in het 
ELC-systeem en garandeert desalniettemin de hoogst mogelijke energie-
efficiëntie: De verlichting wordt niet alleen afhankelijk van aanwezigheid en 
beschikbaar daglicht geschakeld. Door de adaptieve HCL-lichtregeling zorgt 
SymbiLogic bij het dynamische helderheidsverloop automatisch voor een 
energie-efficiënt gebruik van daglicht – en past zo een beproefd techno-
logisch principe toe op de modernste vorm van binnenverlichting.

Of het nu gaat om een vooraf geconfigureerde of individueel samengestelde 
ELC-oplossing: 
SymbiLogic is na slechts enkele installatiestappen direct klaar voor gebruik. 
Zo kunt u ruimten ook tijdens bedrijf op elk gewenst moment met biologisch 
werkzaam licht moderniseren!

FLIKKERVRIJ KIJKCOMFORT

Om het stimulerende effect van het biologisch werkzame licht niet tegen te 
werken, letten we bij de lichtkwaliteit ook op een lage flikkerfactor. LED's 
reageren namelijk veel sneller en directer op de natuurlijke schommelingen 
van wisselstroom dan de klassieke gloeilamp. Het gevaar is dat ze gaan 
flikkeren, wat kan leiden tot vermoeidheid en duizeligheid. Onze ELC-ver-
lichtingsoplossingen daarentegen bieden uitsluitend flikkervrij licht voor 
volledig gezond werken.

Bron: Rapport 'Quantified benefits of Human Centric Lighting' van Lighting 
Europe & ZVEI, April 2015
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MINIMALE KOSTEN, M AXIMALE PRESTATIES

Daarbij bieden wij de ELC-systeemoplossingen in principe in twee versies 
voor verschillende eisen aan – elk met ongekend lage prijzen per vierkante 
meter. De versie met SymbiLogic voor efficiënte Human Centric Lighting 
wordt aanbevolen voor werkplekken waar zich continu mensen bevinden, 
zoals kantoortuinen of patiëntenkamers. De versie met constante lichtkleur 
is bijzonder geschikt voor ruimten zoals gangen, entrees of trappenhuizen. 

U ontvangt in beide gevallen een volledig gebruiksklaar systeem uit één 
hand: inclusief armaturen (serie CELINE, serie NOVA), aanwezigheidssensor 
(serie COMPACT) en intelligente besturing (SMARTDRIVER).

ESYLUX Light Control zorgt voor het beste werklicht in de ruimten van 
kantoren, onderwijsinstellingen en zorginstellingen. Net zo belangrijk als de 
lichtkwaliteit is echter het rendement. De beste lichtoplossing moet ook 
bij het budget en de projectplannen passen, zodat deze duurzaam kan 
worden gerealiseerd. ESYLUX Light Control combineert op unieke wijze een 
verhoging van de levenskwaliteit met zeer lage investeringskosten en hoge 
kostenefficiëntie op de lange termijn. 

ENERGIE-EFFICIËNTE 
HUMAN CENTRIC LIGHTING

AANWEZIGHEIDS- EN DAGLICHTAFHANKELIJKE 
CONSTANTE LICHTREGELING 

06:00 12:00 18:00

500 lux

Optimaal gebruik van daglicht: Constante lichtregeling 
van een aanwezigheidssensor.

ESYLUX SymbiLogic-technologie: Aanwezigheids- en 
daglichtafhankelijke adaptieve HCL-lichtregeling.

 Aandeel kunstlicht

 Voldoende daglicht

  Aanwezig

  Afwezig

 Hoeveelheid kunstlicht

 Voldoende daglicht

  Aanwezig

  Afwezig

Extra lichtcycli selecteerbaar, geoptimaliseerd 
voor toepassingen in kantoren, onderwijsinstel-
lingen en zorginstellingen.

06:00 12:00 18:00

500 lux
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PLUG-AND-PLAY 
IN EEN NIEUWE DIMENSIE

Gewoon insteken en klaar! De SmartDriver van het ELC-systeem bevat de 
voeding voor systeemarmaturen en systeemsensoren, waardoor deze via 
eenvoudige plug-and-play hiermee kunnen worden verbonden. Het resultaat: 
Een aanzienlijke tijdbesparing bij de installatie. 

Bovendien zijn zelfs bij de meest complexe ruimtesituaties geen programmeer-
werkzaamheden vereist, waardoor geen ESYLUX-vakman nodig is. Want ook 
het samenstellen en schalen van groepen vindt plaats via een stekker-
verbinding en dus met minimale foutmogelijkheden. Door een plug-and-play-
verbinding van meerdere groepen via de ELC-bus kan daarnaast een individuele 
lichtregeling in verschillende ruimtezones worden gerealiseerd, met centrale, 
groepsgewijze bediening via een schakelaar.

Bij de keuze van de juiste systeemuitvoering hebt u de vrije hand: u kunt 
gebruik maken van voorgeconfigureerde set-oplossingen voor kantoren, 
klaslokalen en ziekenhuiskamers, of in zeven eenvoudige stappen uw eigen 
systeem samenstellen.

VRIJE CONFIGURATIE 
IN 7 EENVOUDIGE STAPPEN

1.  Armatuurdesign voor de 
ELC-hoofdverlichting

2. ELC-armatuurtype 

3. Aantal ELC-armaturen

4. ELC-regeling

5. ELC-sensor

6. RJ45-kabels

7. Toebehoren

VOORGECONFIGUREERDE, 
GESTANDAARDISEERDE SETS

Quadro-sets:
voor standaardkantoren 
tot ca. 20 m²

Classroom-sets: 
voor standaardklaslokalen 
tot ca. 60 m²

Education-sets:
voor standaardruimtes zonder 
bord
tot ca. 60 m²

Patient Room-sets: 
voor ziekenhuiskamers met twee 
bedden tot ca. 30 m²

•  De combinaties van ELC-regeleenheden, ELC-plafondarmaturen en 
ELC-sensortechniek zijn schaalbaar voor ruimtes van alle afmetingen.

•  Tot vier lichtkanalen zijn beschikbaar voor de individuele scène-
 besturing: 
 Systemen met SymbiLogic: 2 kanalen 
 Systemen met een vaste lichtkleur: 4 kanalen

•  De ELC-bus maakt een individuele lichtregeling in verschillende 
ruimtezones mogelijk met gelijktijdige centrale bediening. 
De communicatie van groepen via de ELC-bus is hierbij een 
randvoorwaarde, bijv. voor de zwermfunctie. 

EENVOUDIGE OPSCHALING

Max. aantal ELC-
armaturen per 
ELC-regeleenheid

Max. aantal ELC-
regeleenheden per 
groep

Max. aantal ELC-
armaturen per groep

Max. aantal groepen 
per ELC-bus

Max. aantal ELC-
armaturen in totaal

SymbiLogic 
(2700 - 6500 K TW)

SMARTDRIVER x4 TW ELC 4 10 40 10 400

SMARTDRIVER x6 TW ELC 6 6 36 10 360

SMARTDRIVER x8 TW ELC 8 5 40 10 400

Vaste lichtkleur 
(3000 K / 4000 K)

SMARTDRIVER x4 ELC 4 20 80 10 800

SMARTDRIVER x8 ELC 8 10 80 10 800
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•  Verlichtingsregeling in ruimtezones
•  Zwermfunctie
•  Configuratie met verlichtingskanalen
•  Vrije kanaaltoewijzing
•  Vrije combinatie van kanalen en groepen
•  Kanaalgebaseerde scènevormgeving

CONFIGURATIE-
FUNCTIES

•  Integratie van 230V-apparaten
•  Stroomuitschakeling van DALI-drivers
•  Eenvoudige KNX-systeemintegratie

INTEGRATIE-
FUNCTIES

•  Oriëntatieverlichting
•  Snelle systeemstart
•  Intelligente lichtcycli

 TIJD-
FUNCTIES

•  Beschikbare bedrijfsmodi
•  Handmatige bediening met schakelaars en scènes
•  ESY-Pen en ESY-App

BEDIENINGS-
FUNCTIES

De plug-and-play-installatie van de ELC-lichtsystemen maakt dankzij 
slimme fabrieksinstellingen een snelle installatie en directe ingebruikname 
zonder programmeren mogelijk. Als voor de toepassingen in kantoren, 
onderwijs- en zorginstellingen verdere aanpassing van de systemen nodig 
is, kan dit door tal van configuratie-, tijd-, integratie- en regelfuncties 
eenvoudig worden gerealiseerd. 

GEAVANCEERDE ELC -FUNCTIONALITEIT

10 11



DE UPGRADE
IN KANTOORGEBOUWEN

ESYLUX Light Control garandeert energie-efficiënt biologisch werkzaam 
licht en draagt met de zwermfunctie bij aan het welzijn op de werkplek, 
ook bij een lage bureaubezetting. Dit zorgt ervoor dat ook in niet-bezette 
ruimtezones altijd een gedimde oriëntatieverlichting aanwezig is. Dat is 
voor de medewerkers veel prettiger dan op een geïsoleerd lichteiland te 
werken.

Op vergelijkbare wijze kan er ook worden voorkomen dat iemand uit een 
verlicht kantoor een donkere gang moet betreden: na het verstrijken van 
de nalooptijd gaat de vloerverlichting niet zomaar uit, maar schakelt 
automatisch over naar de energiezuinige oriëntatieverlichtingsmodus.

IN ONDERWIJSINSTELLINGEN

Ook op scholen of op de universiteiten kan het licht met ESYLUX Light 
Control eenvoudig naar behoefte worden geregeld, zodat iedereen zich 
comfortabel voelt en zo weinig mogelijk energie wordt gebruikt. Dit geldt 
zowel voor het aanwezigheidsafhankelijke, biologisch werkzame licht in 
klaslokalen als voor de oriëntatieverlichting.

In onderwijsinstellingen draait het gebruik vaak op verschillende dag- en 
nachttijden. Om de ELC-lichtsystemen hieraan aan te passen, kan de 
oriëntatieverlichting 's nachts worden verkort of uitgeschakeld.

IN ZORGINSTELLINGEN

Patiëntenkamers zijn zowel behandelkamers als persoonlijke ruimten en 
vereisen een technische uitrusting waarbij mensen en genezingsprocessen 
altijd centraal staan. Alleen door een synergie van behoeftegestuurde 
automatisering en intelligente verlichting is dit optimaal te realiseren:

door het gebruik van Human Centric Lighting die zorgt voor een weldadige,
stimulerende en verkwikkende nachtrust, een daglichtafhankelijke, 
adaptieve HCL-lichtregeling die halfautomatisch en aanwezigheidsafhankelijk 
wordt in- en uitgeschakeld en ook in onbezette kamers het energieverbruik 
tot een minimum beperkt. 

Ook kunnen patiënten en personeel de lichtregeling handmatig bedienen 
via de schakelaar. Daarnaast kunnen individuele scènes worden ingesteld, 
zoals voor onderzoeksverlichting met 1000 lux.

KANTOORTUIN
Het licht van de SymbiLogic-technologie verhoogt de motivatie 
en werkprestaties.

EXTRA FUNCTIONALITEIT, o.a. door de zwermfunctie en de 
oriëntatieverlichtingsfunctie, die bijvoorbeeld in kantoortuinen 
voor optimale lichtomstandigheden zorgen.

KLASLOKAAL
Het licht van de SymbiLogic-technologie bevordert de 
concentratie bij het leren.

EXTRA FUNCTIONALITEIT, o.a. door scènes met afzonderlijke 
regeling van verschillende ruimtezones voor de ideale 
overdracht van de lesstof.

PATIËNTENKAMER
Het licht van de SymbiLogic-technologie ondersteunt het 
herstel en de genezing. 

EXTRA FUNCTIONALITEIT, o.a. door het eenvoudig activeren 
van een scène voor onderzoeken met een verlichtingssterkte 
van 1000 lux in de patiëntenkamer.

VOOR DE WERKPLEK

300 lux

 Hoeveelheid kunstlicht

 Voldoende daglicht

 Aanwezig

 Afwezig

 Arts/verpleegkundige
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INDIVIDUEEL REGELEN
COMFORTABEL BEDIENEN EN 
PARAMETRISEREN

ESYLUX ELC-schakelaar voor kantoren, klaslokalen en patiëntenkamers voor intuïtieve, handmatige bediening.230V-pulsschakelaar

MET SCHAKELAAR
Handmatige bediening van de ELC-lichtsystemen kan, indien gewenst, worden 
gerealiseerd met in de handel verkrijgbare 230V-pulsschakelaars, wat bij 
het achteraf inbouwen van bestaande installaties een groot voordeel kan zijn. 
Als alternatief heeft ESYLUX de ELC-schakelaars ontwikkeld. Door de 
heldere symbooltaal maken ze een intuïtieve bediening mogelijk en is 
naast schakelen en dimmen ook het oproepen van scènes en bij systemen 
met SymbiLogic ook het aanpassen van de lichtkleur mogelijk. Naast 
uitvoeringen voor standaardinstallaties zoals in kantoren zijn ook speciale 
varianten voor gebruik in patiëntenkamers en klaslokalen verkrijgbaar.

MET ESY-PEN EN ESY-APP
Of het nu gaat om basisconfiguratie voor de standaardmodus, vormgeving 
van individuele scènes of spontane handmatige bediening: met ESY-Pen en 
ESY-App kunnen de instellingen van de ELC-lichtsystemen gemakkelijk aan 
de eigen wensen worden aangepast. Bovendien kunnen configuraties van 
hele gebouwen worden opgeslagen en parameters van afzonderlijke ruimten 
via cloning worden overgedragen. Handig: een overzicht van het project kan 
als PDF worden gedeeld en afgedrukt. 
De ESY-Pen kan ook voor lichtmeting direct op de werkplek worden 
gebruikt. In standalone-bedrijf dient deze voor de eindgebruiker als snelle 
afstandsbediening.

Knop 1
AAN/UIT en keuze van besturingsmodi
ROOD: Lichtopbrengst
GROEN: Kleurtemperatuur

Knop 2 + 3
ROOD: Schakelen/dimmen
GROEN: Koud/warm
(Meer informatie in de beknopte handleiding)

De projectdocumentatie wordt in een 
pdf-rapport samengevat dat wordt 
verzonden en indien nodig kan worden 
afgedrukt.

Met de ESY-App hebt u uw project-
bibliotheek altijd bij de hand! En voor 
maximale flexibiliteit: Projecten op 
kantoor aanmaken en de configuratie 
alleen nog op de bouwplaats overdragen.

Eenmaal uitgevoerde configuraties 
kunnen worden opgeroepen en via de 
ESY-Pen naar producten van hetzelfde 
type worden overgedragen (klonen).

KLONENMOBIEL BEHEREN

ESY-Pen en ESY-App maken een 
eenvoudige inbedrijfname en 
parametrering mogelijk.

PARAMETRISEREN DOCUMENTEREN

ESY-PEN
Art.nr. EP10425356

Lees meer op 
www.esylux.be/esy-pen

ESY-APP
Gratis downloaden

Linker toets
Kort indrukken:  
in- en uitschakelen
Lang indrukken:  
Dimmen
Rechter toets
Kort indrukken:  
Individuele scènes
Lang indrukken:  
Veranderen van 
lichtkleur
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