
  

 

 

 

 
PR ES SEI N F OR M AT I ON   
Ahrensburg, d. 21. april 2020 

  

Opgradering til det bedste 
arbejdslys: Ekstrafunktioner 
til lyssystemer med ESYLUX 
Light Control ELC 
Lyssystemer med ESYLUX Light Control giver energieffektivt Human 
Centric Lighting og kan installeres ved hjælp af plug-and-play. Nu 
præsenterer producenten ESYLUX ekstrafunktioner til systemerne, der 
væsentligt udvider anvendelsesmulighederne. Fleksible konfigurations-, 
tids-, integrations- og styringsfunktioner øger spillerummet for designet og 
muliggør en individuel tilpasning til anvendelsesspecifikke krav.  
 
Hovedkvarteret hos RWE AG i Essen, serviceafdelingen i Jyske Bank, 

arbejdslokalerne i Berlins Helmholtz-Zentrum: På mange arbejdspladser 

anvendes i dag lyssystemer med ESYLUX Light Control ELC. ELC-lyssystemer 

bestående af lamper, der er afstemt efter hinanden, tilstedeværelsessensorer, 

styreenheder og kabelføring indeholder nu konfigurations-, tids-, integrations- og 

styringsfunktioner og sørger dermed for nye designmuligheder i forskellige 

anvendelsessituationer. 

 

Adaptiv funktion for mere komfort på storkontorer 
Et konfigurationseksempel er den adaptive funktion, der forhindrer, at der opstår 

isolerede belysningsøer på kun delvist bemandede storkontorer. Dette er muligt 

via systemgrupper, som kommunikerer med hinanden via et netværk, og som 

derigennem selvstændigt styrer lyset i deres del af lokalet ved hjælp af 

integrerede tilstedeværelsessensorer. Hvis arbejdspladserne inden for en zone 

ikke er bemandet, slukkes belysningen ikke automatisk der, men dæmpes til 



  

 

 

 

orienteringslys. Medarbejdere, der stadig befinder sig i lokalet, drager på den 

måde nytte af en behagelig, kontrastlav og øjenskånende lysatmosfære. Først når 

den sidste har forladt kontoret, slukker systemet samtlige lamper. 

 

Fleksibel konfiguration af grupper og lyskanaler  
Dannelse, skalering og forbindelse af grupper sker ved ELC-lyssystemer med 

plug-and-play. Fabriksindstillingerne gør udstyret driftsklart med det samme efter 

installation. Hvis man derefter vil konfigurere systemerne endnu mere individuelt, 

kan det nemt gøres med ESY Pen og ESY-app. Her kan man for eksempel 

oprette anvendelsesspecifikke lysopsætninger med en 

opsætningsredigeringsenhed. 

 

Der er op til fire lyskanaler til rådighed, som på forskellig vis og som supplement 

eller alternativ til lysreguleringen kan oplyse dele af lokalet permanent eller via 

lysopsætninger. Styreenhedernes belysningsudgange kan nu fleksibelt tildeles 

disse lyskanaler via mapping i ESY-app. Hvis et system består af flere 

selvregulerende grupper, kan for eksempel lamper fra forskellige grupper tildeles 

samme lyskanal. I en lysopsætning kan lamperne på den måde styres synkront 

med hinanden. I standarddrift styres de derimod inden for deres respektive 

gruppe. 

 

Mobil projektadministration via ESY Pen og ESY-app 
Interesserede kan finde oplysninger om alle funktioner og praktiske 

anvendelseseksempler i brochuren "ESYLUX ELC-koncept og -funktioner", der 

kan downloades i ESYLUX-webstedets mediecenter. ELC-lyssystemer skaber 

med integreret SymbiLogic-teknologi energieffektivt Human Centric Lighting. ESY 

Pen og ESY-app giver ud over parameterindstilling mulighed for en enkel 

fjernstyring, lysmåling og mobil administration af projektbiblioteker. 

 

 
 
 

  



  

 

 

 

Om ESYLUX – Performance for Simplicity 
ESYLUX udvikler, fremstiller og driver intelligente automatiserings- og 

belysningsløsninger, der skaber mere livskvalitet og energieffektivitet i 

kontorbygninger, uddannelsesinstitutioner og i sundhedsvæsenet. Det enkelte 

menneskes ønsker og behov står i centrum, og virksomheden lægger særlig vægt 

på en nem anvendelse af sine produktløsninger. Engrosforhandlere, 

installationsfirmaer, elektroingeniører, lysdesignere samt arkitekter har som 

kunder og partnere tillid til vores mere end 50 år lange markedserfaring og til den 

personlige, faglige rådgivning, som vores ESYLUX-eksperter giver. Med vores 

forskning, udvikling og produktion på den tyske adresse i Ahrensburg lever 

producenten desuden op til de højeste kvalitetskrav. Vi distribuerer globalt: 

ESYLUX samarbejder med erfarne handelsvirksomheder og har et stort antal 

datterselskaber i Europa, Asien og Oceanien. 

Flere oplysninger på www.esylux.com 
 
 
Mediekontakt 

ESYLUX GmbH 

Christian Schöps 

Kontaktperson for virksomhedskommunikation 

Tlf.      +49 (0) 4102 88 880-2017 

E-mail christian.schoeps@esylux.com 
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Billeder og billedtekster 
 

 
ESYLUX ELC-ekstrafunktioner 1  Kilde: iStock.com/imaginima/ESYLUX 
ELC-lyssystemer skaber energieffektivt Human Centric Lighting. 

 

 

 

 
ESYLUX ELC-ekstrafunktioner 2 Kilde: ESYLUX 
Installationen inkl. gruppering, skalering og ledningsføring sker ved hjælp af plug-

and-play. 
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