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Forbedrer arbejdsbelysning 
via plug-and-play:  
CELINE-2 fra ESYLUX 
Mere lysstyrke, bedre energieffektivitet: Med CELINE-2-serien optimerer 
ESYLUX sine indbygningsarmaturer til loft til lyssystemer med ESYLUX 
Light Control ELC. De kan integreres og grupperes i systemerne via plug-
and-play og er med plug-in driversæt som tilbehør nu også velegnede til 
andre belysningsanlæg. Varianter med Tunable White fuldender sortimentet 
og muliggør energieffektiv Human Centric Lighting via SymbiLogic-
teknologi. 
 
I tider med fyldte ordrebøger og en stigende mangel på dygtige medarbejdere er 

enkle løsninger mere efterspurgte end nogensinde før. Lyssystemer med 

ESYLUX Light Control ELC giver derfor mulighed for installation, gruppering, 

skalering og netværk med alle komponenter via plug-and-play. Med CELINE-2 

serien optimerer ESYLUX nu systemernes loftslamper og udvider deres 

anvendelsesområde med valgfrie driversæt. 
 
Mere lysstyrke og mere effektivt lysudbytte 
Som med den forrige CELINE-serie sørger LED’ernes 

baggrundsbelysningsanordning på CELINE-2 for en homogen belysning og en høj 

LED-levetid. Lysstyrke og lysudbytte er blevet yderligere forbedret og er nu op til 

4600 lm eller 139 lm/W. Samtidig har ESYLUX reduceret vægten og højden på 

lamperne. Dette reducerer lasten og letter monteringen. For yderligere at forenkle 

plug-and-play-forbindelsen til ELC-lyssystemernes styreenheder er RJ45-portene 

nu også fastgjort til bevægelige kabler på siden af huset. 

 

Driversæt med plug-and-play til ON/OFF, DALI, DT-8 



  

 

Valgfri driversæt med WAGO-WINSTA-tilslutning eller stikklemme giver nu 

mulighed for også at bruge lamperne i andre anlæg, enten til enkel drift med 

kontakt eller med DALI-styring. Et DT8-kompatibelt driversæt er også tilgængeligt. 

Også uden for ELC-lyssystemerne kan der således med lampevarienterne med 

Tunable White opnås Human Centric Lighting på arbejdspladsen – dog uden den 

energieffektive anvendelse af SymbiLogic-teknologien fra ESYLUX.  

 

Indbygningsarmaturerne til loft fra CELINE-2 kan som alternativ leveres med en 

fast lysfarve på 3000 K eller 4000 K og er velegnede til computerarbejdspladser i 

lokaler med systemlofter og med passende tilbehør også til loftsindbygning og -

montering. De giver et flimmerfrit og dermed træthedsfrit lys og har ud over 

varianter til forskellige systemdimensioner også alternative diffusortyper. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

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 stoler som 

kunder og partnere på vores 50 år lange markedserfaring og på 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 
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Christian Schöps 

Talsperson, Corporate Communications 
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Billeder og billedtekster 
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Loftsbelysninger i CELINE-2-serien 
CELINE-2: Det bedste arbejdslys via plug-and-play, nu også anvendeligt uden for 

lyssystemerne vha. ESYLUX Light Control. 
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