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Funktionelt design, 
svævende lys: SVENJA-
loftslamper fra ESYLUX  
SVENJA-serien fra ESYLUX består af flade, runde loftslamper, der er ideelle 
til fællesarealer på skoler, plejehjem, hospitaler og kontorer. Det indirekte 
lys får det til at se ud, som om de udvendigt monterede lamper svæver lige 
under loftet. Alternativt findes der pendelsæt med pendelstang og wire, som 
gør det muligt at have lamperne hængende fra loftet. Serien har både 
ON/OFF- og DALI-2-varianter til tilstedeværelses- og dagslysafhængig 
konstantlysregulering. Lamperne har et modulært design, der gør 
installationen meget nemmere.  
 
Fællesarealer som foyerer, auditorier, pauserum, opholdsstuer og kantiner kræver 

æstetisk tiltalende belysningsløsninger og frem for alt fremragende 

energieffektivitet. For at opfylde alle disse behov har ESYLUX udviklet SVENJA-

serien med LED-loftslamper, som kan kombineres med virksomhedens eget 

intelligente kontrolsystem for at reducere lampernes energiforbrug. 

 

Runde, flade LED-loftslamper i tre forskellige størrelser 
De runde, flade SVENJA-loftslamper har et pulverlakeret aluminiumshus og fås 

med en diameter på 450, 600 og 900 mm. Lamperne udsender 35 % indirekte lys, 
som skaber en fantastisk stemning i rummet og får det til at se ud, som om de 

udvendigt monterede lamper svæver lige under loftet. Alternativt gør de valgfri 

pendelsæt med pendelstang og wire det muligt at have lamperne hængende fra 

loftet. Den omfattende baggrundsbelyste indretning af LED'erne og de 

specialdesignede linser sikrer en homogen lyskilde uden blænding og lang LED-

levetid. Lamperne har et lysudbytte på op til 122 lm/W. 

 



  

 

 

 

ON/OFF-varianter og DALI-2-modeller til konstantlysregulering 
Ud over de varianter, der er designet til nem betjening af tænd/sluk, tilbyder 

serien også lamper med DALI-2-certificerede driftsenheder på tværs af alle tre 

tilgængelige størrelser. DALI-2-branchestandarden tilbyder driftskompatibilitet på 

tværs af producenter, så lamperne kan integreres i et centralt 

bygningsstyringssystem eller kombineres med decentrale APC-

tilstedeværelsessensorer i flere rum fra ESYLUX til DALI-2. Den tilstedeværelses- 

og dagslysafhængige konstantlysregulering, som fås gennem APC-

tilstedeværelsessensorerne, reducerer lampernes energiforbrug til et minimum. 

 

Lamperne har et modulært design bestående af to hovedkomponenter – 

driverboksen og armaturhuset. Dette design gør det betydeligt nemmere at 

montere lamperne på overfladen af loftet. Driverboksen installeres og tilsluttes 

først, og derefter forbindes armaturhuset til boksen ved hjælp af den elektriske 

plugin-tilslutning og tryklåssystemet. Der anvendes to faldsikringstråde til at 

fastgøre armaturhuset. I modsætning til de fleste lamper behøver armaturhuset 

ikke at blive åbnet på noget tidspunkt. Det betyder, at versionerne på 450 mm og 

600 mm i diameter kan installeres af bare én person. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



  

 

 

 

Om ESYLUX – Performance for Simplicity 
ESYLUX udvikler, producerer og distribuerer intelligente automatiserings- og 

belysningsløsninger, der giver forbedret livskvalitet og energieffektivitet i 

kontorbygninger, uddannelsesinstitutioner og sundhedsbygninger. Folks krav og 

behov er centrale for virksomhedens aktiviteter. ESYLUX sætter særligt pris på 

den nemme anvendelse af sine produktløsninger. ESYLUX' kunder og partnere 

omfatter grossister, el-installatører, el- og belysningsrådgivere samt arkitekter, der 

har tillid til vores mere end 50 års markedserfaring og den personlige, 

specialiserede rådgivning fra ESYLUX-eksperterne. Desuden opfylder ESYLUX 

de højeste kvalitetsstandarder inden for forskning, udvikling og produktion på sin 

tyske facilitet i Ahrensburg. Vores salgsorganisation er global: ESYLUX opererer i 

samarbejde med erfarne handelspartnere og er repræsenteret af talrige 

distributionsfirmaer i Europa, Asien og Oceanien. 

Du kan finde flere oplysninger på www.esylux.com 
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Billeder og billedtekster 
 

 
SVENJA 1 Kilde: ESYLUX 
SVENJA-loftslampernes indirekte lys får det til at se ud, som om de udvendigt 

monterede lamper svæver lige under loftet. 

 

 

 
SVENJA 2 Kilde: ESYLUX 
Som et alternativ gør de valgfri pendulsæt med stang og tråd det muligt at have 

lamperne hængende fra loftet. 
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