ESYLUX LIGHT CONTROL | DK

INTELLIGENT STYRING AF DEN
BEDSTE ARBEJDSBELYSNING.
ESY!

MED SMARTE EKSTRAFUNKTIONER
TIL ENHVER ARBEJDSPLADS

ESYLUX LIGHT CONTROL ELC
Den enkle styringsteknologi til
intelligent lys

ESYLUX LIGHT CONTROL
INTELLIGENT
STYRINGSTEKNOLOGI

Der er mange gode grunde til energieffektiv modernisering af kontorer, uddannelses- og sundhedsinstitutioner – men ofte er de dyre, tidskrævende og
tunge at planlægge. ESYLUX leverer passende svar til den situation: Med
intelligente, let håndterlige og økonomiske løsninger til automatisering og
belysning, der ud over energieffektiviteten også kan forbedre livskvaliteten
betydeligt.
Med ESYLUX Light Control ELC har ESYLUX udviklet en innovativ styringsteknologi, som forenkler intelligent belysning og ventilation af lokaler radikalt
og samtidig giver den bedste lyskvalitet, også for et begrænset budget.
ELC-lyssystemerne med loftslamper, sensorer og styreenheder installeres
via Plug-and-play, kan med det samme tages i brug uden programmering og
muliggør en hurtig modernisering uden driftsafbrydelser. Med det integrerede SymbiLogic fra ESYLUX sørger de for energieffektivt Human Centric
Lighting, og den behovsorienterede udluftning giver et optimalt indeklima.
Og det kan gøres på enhver arbejdsplads.
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DRIFTSOMKOSTNINGER
INSTALLATIONSOMKOSTNINGER
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Sådan fører ESYLUX Light Control – også sammenlignet med andre
løsninger – til uovertruffent lave samlede omkostninger, øger værdien af
ejendomme og beviser, at kvalitet har en overkommelig pris, hvis den hviler
på intelligente koncepter. Lad dig overbevise af nemt håndterbare rumløsninger med det bedste pris-/ydelsesforhold, den bedste lyskvalitet og den
højeste energieffektivitet. Opdag ESYLUX Light Control.

02

03

LIVSKVALITET INKLUDERET
SYMBILOGIC GIVER ENERGIEFFEKTIV
HUMAN CENTRIC LIGHTING
En optimal indendørs belysning følger det naturlige dynamiske forløb for
dagslyset og dets samspil mellem sol og blå himmel. Lysstyrke og lysfarve
ændrer sig dagen igennem, og belysningsstyrken er altid betydeligt højere,
end det er fastsat i de lovmæssige mindstekrav. Denne ekstra lyskvalitet har
stor betydning: Den styrker vitaliteten og koncentrationsevnen, så man laver
færre fejl. Den gør, at man ganske enkelt føler sig bedre tilpas og får en
bedre koncentrationsevne.
SymbiLogic-teknologien, som er integreret i ELC-løsninger, giver det optimale lys for os mennesker i kombination med de fordele, som intelligent
styring fører med sig. Den giver et biologisk effektivt lys, som med dynamiske
lysstyrke- og farveforløb forbedrer livskvaliteten betydeligt. På den måde
hjælper den folk med også at komme godt igennem de mere kritiske tidspunkter på dagen og får dem til at føle sig bedre tilpas på alle tidspunkter
af døgnet. Alligevel giver SymbiLogic, som er integreret i ELC-systemet,
garanti for den højest mulige energieffektivitet: Belysningen tænder og
slukker ikke bare afhængigt af tilstedeværelse og dagslys. Ved hjælp af
dens adaptive HCL-lysregulering sørger SymbiLogic med dynamiske lysstyrkeforløb automatisk for en energieffektiv udnyttelse af dagslyset – og
overfører på den måde et gennemprøvet teknologisk princip til den mest
moderne form for indendørs belysning.

SYMBILOGIC ER ESYLUX-TEKNOLOGIEN TIL ENERGIEFFEKTIV
HUMAN CENTRIC LIGHTING
ØGER
MOTIVATION
PRODUKTIVITET
MEDARBEJDERNES LOYALITET
MINDSKER
FEJL
PERIODER MED FEJL
ARBEJDSULYKKER
Kilde: Rapport "Quantified benefits of Human Centric Lighting" af Lighting
Europe og ZVEI, april 2015

Om det er en prækonfigureret eller frit sammensat ELC-løsning:
SymbiLogic er efter få Installationsskridt straks klar til brug. På den måde
kan du når som helst modernisere rum med biologisk effektivt lys!
FLIMMERFRI SYNSKOMFORT
For ikke at modvirke den stimulerende effekt fra det biologisk effektive lys
er vi i forhold til lyskvalitet desuden opmærksomme på en lavere flimrefaktor. For LED'er reagerer meget hurtigere og mere direkte på de naturlige
udsving fra vekselstrøm end den klassiske glødepære. Det giver en fare for
flimmer, hvilket kan gøre én udmattet og svimmel. Vores ELC-lysløsninger
giver derimod udelukkende flimmerfrit lys og dermed gennemgående sundere arbejdsvilkår.
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OMKOSTNINGER MINUS, EFFEKT PLUS

ENERGIEFFEKTIVT
HUMAN CENTRIC LIGHTING

TILSTEDEVÆRELSES- OG DAGSLYSAFHÆNGIG
KONSTANTLYSREGULERING

500 lux

ESYLUX Light Control giver det bedste arbejdslys til rum i kontorbygninger,
uddannelsesinstitutioner og sundhedsinstitutioner. Lige så vigtigt som lysets
kvalitet er imidlertid også, at driften er økonomisk. Den bedste lysløsning
skal også passe til budgettet og projektplanlægningen for at kunne blive
udført bæredygtigt. ESYLUX Light Control forbinder på en enestående
måde et plus til livskvaliteten med særligt lave investeringsomkostninger
og omkostningseffektivitet på lang sigt.

500 lux

Du får i begge tilfælde et komplet system klar til brug fra ét og samme
firma: heriblandt lamper (serien CELINE, serien NOVA), tilstedeværelsessensorer (serien COMPACT) og intelligent styring (SMARTDRIVER).
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I den forbindelse tilbyder vi grundlæggende set ELC-systemløsninger i to
versioner til forskellige krav – hver med førende lav pris pr. kvadratmeter.
Versionen med SymbiLogic, der giver effektiv Human Centric Lighting,
anbefales til arbejdssteder, hvor der konstant opholder sig folk, for eksempel
storkontorer eller patientrum. Versionen med konstant lysfarve er særligt
velegnet til steder som gange, indgangspartier eller trappeopgange.
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18:00

Andel kunstigt lys

Tilstedeværelse

Tilstrækkeligt dagslys

ikke til stede

Den bedste form for dagslysudnyttelse: En tilstedeværelsessensors konstantlysregulering.

ESYLUX SymbiLogic-teknologi: tilstedeværelses-og dagslysafhængig lysregulering med adaptiv Human Centric Light.

Der kan vælges andre processer, der er optimeret
til anvendelse i kontorer, uddannelsesinstitutioner
og sundhedsvæsen.
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PLUG-AND-PLAY
I NYE DIMENSIONER
Sæt blot stikket i, og du er klar! SmartDriveren til ELC-systemet indeholder
spændingsforsyningen til alle systemlamper og systemsensorer, så de nemt
kan forbindes med Plug-and-play. Resultatet: En markant tidsbesparelse
ved installation.

•	Kombinationerne af ELC-styreenheder, ELC-loftslamper og ELCsensorer kan skaleres til enhver rumstørrelse.
•	Op til fire lyskanaler står til rådighed for den individuelle lysopsætningsstyring:
Systemer med SymbiLogic: 2 kanaler
Systemer med fast lysfarve: 4 kanaler

Desuden opstår der selv ved de mest komplekse rumindretninger ikke noget
programmeringsarbejde, så hjælpen fra en ESYLUX-ekspert bortfalder. For
også oprettelse og skalering af grupper sker via stikforbindelse og dermed
med et meget lavt fejlpotentiale. Med en Plug-and-play-opsætning af flere
grupper via ELC-bus kan der desuden oprettes en individuel lysregulering i
forskellige rumzoner – og en samtidig central og overordnet gruppeoverstyring
ved et tryk på en knap.

•	ELC-bus muliggør bl.a. en individuel lysregulering i forskellige
rumzoner med samtidig central overstyring. Gruppekommunikation
via ELC-bus er en forudsætning for f.eks. adaptiv funktion.

Ved valg af en passende systemudførelse har du frie hænder: Du kan anvende
forudkonfigurerede, monteringsklare løsninger i sæt til kontorer, klasseværelser og sygeværelser, eller du kan sammensætte dit eget system i syv
enkle trin.

PRÆKONFIGUREREDE,
STANDARDISEREDE SÆT

FRI KONFIGURATION
I 7 ENKLE TRIN

Quadro-sæt:
til standardkontorer
op til ca. 20 m²

1.	Lampedesign til ELC-hovedbelysningen
2. ELC-lampetype

Classroom-sæt:
til standardklasselokaler
op til ca. 60 m²

3. ELC-lampeantal
4. ELC-styring

Education-sæt:
Til standardundervisningslokaler
uden tavle
op til ca. 60 m²
Patient Room-sæt:
til sygestuer med to senge
op til ca. 30 m²

5. ELC-sensor

NEM SKALERING

6. RJ45-kabel
7. Tilbehør

SymbiLogic
(2700 - 6500 K TW)

Fast lysfarve
(3000 K/4000 K)
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Maks. antal ELC-lamper Maks. antal ELC-styre- Maks. antal ELC-lamper Maks. antal grupper
pr. ELC-styreenhed
enheder pr. gruppe
pr. gruppe
pr. ELC-bus

Maks. antal ELC-lamper
i alt

SMARTDRIVER x4 TW ELC

4

10

40

10

400

SMARTDRIVER x6 TW ELC

6

6

36

10

360

SMARTDRIVER x8 TW ELC
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5

40

10

400

SMARTDRIVER x4 ELC

4

20

80

10

800

SMARTDRIVER x8 ELC

8

10

80

10

800
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SMARTE ELC-EKSTRAFUNKTIONER
Plug-and-play-installation af ELC-lyssystemer muliggør en hurtig
installation og øjeblikkelig ibrugtagning uden programmeringsarbejde med
smarte fabriksindstillinger. Hvis anvendelsen i kontorer, uddannelsesinstitutioner og sundhedsvæsen kræver en yderligere tilpasning af
systemerne, kan dette nemt udføres med talrige konfigurations-, tids-,
integrations- og styringsfunktioner.
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KONFIGURATIONSFUNKTIONER

INTEGRATIONSFUNKTIONER

•	Lysregulering i rumzoner
•	Adaptiv funktion
•	Konfiguration med lyskanaler
•	Fri kanaltildeling
•	Fri kanal- og gruppekombination
•	Kanalbaseret lysopsætning

•	Integration af 230 V-apparater
•	Power cut-off af DALI-drivere
•	Enkel KNX-systemintegration

TIDSFUNKTIONER

STYRINGSFUNKTIONER

•	Orienteringslys
•	Hurtigere systemstart
•	Intelligente lysprocesser

•	Alternative driftstilstande
•	Manuel overstyring med taster og lysopsætninger
•	ESY-Pen og ESY-app
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EN OPGRADERING
AF ARBEJDSPLADSEN

FÆLLESKONTOR
Lyset fra SymbiLogic-teknologien øger motivationen og
arbejdsindsatsen

TIL KONTORBYGNINGER

SMARTE EKSTRAFUNKTIONER, blandt andet adaptiv
funktion og orienteringslys, der f.eks. sørger for optimal
belysning i store kontormiljøer.

ESYLUX Light Control garanterer et energieffektivt biologisk aktivt lys og
bidrager med den adaptive funktion til en behagelig arbejdsplads, også
ved kontorlokaler med få medarbejdere. Denne teknologi sørger for, at der
opretholdes et dæmpet orienteringslys i rumzoner, hvor der befinder sig
nogen. Det er meget mere behageligt for medarbejderne end at sidde i en
isoleret ø af lys.
På samme måde kan det også forhindres, at man træder fra et lyst kontor
ud i en mørk gang: Efter udløb af efterløbstiden slukker gangbelysningen
ikke bare, men den skifter automatisk til energibesparende orienteringslys.

KLASSEVÆRELSE
Lyset fra SymbiLogic-teknologien øger koncentrationen i
undervisningen.

TIL UDDANNELSESINSTITUTIONER
Også i skoler eller universiteter kan lyset nemt styres efter behov med
ESYLUX Light Control, så alle kan føle sig godt tilpas, og der bruges så
lidt energi som muligt. Det gælder både for det tilstedeværelsesafhængige,
biologisk effektive lys i undervisningslokaler og for orienteringslyset.

SMARTE EKSTRAFUNKTIONER, blandt andet lysopsætninger
med separat styring af forskellige rumzoner, der sikrer den
ideelle formidling af undervisningen.

I uddannelsesinstitutioner kører drift ofte på forskellige tidspunkter
om dagen og om natten. For at tilpasse ELC-lyssystemer til dette kan
orienteringslyset forkortes eller slukkes om natten.

TIL SUNDHEDSVÆSEN

300 lux

Patientrum er på samme tid behandlings- og hvilerum, og de kræver teknisk
udstyr, der har mennesket og helingsprocessen i centrum. Dette kan kun
opnås optimalt med et sammenspil af behovsorienteret automatisering og
intelligent belysning:
Ved hjælp af Human Centric Lighting – en gavnlig, stimulerende belysning
med en adaptiv dagslysafhængig HCL-lysregulering, som fremmer en god
nattesøvn – og en halvautomatisk, tilstedeværelsesafhængig kobling af lyset,
som også sænker energiforbruget til et minimum i tomme rum.

PATIENTVÆRELSE
Lyset fra SymbiLogic-teknologien understøtter rekreation og
rekonvalescens.
SMARTE EKSTRAFUNKTIONER, blandt andet nem aktivering
af en lysopsætning til undersøgelser med en belysningsstyrke på
1000 lux i patientværelset.

Kontakten giver patienter og personale mulighed for manuel overstyring når
som helst og for at aktivere individuelle opsætninger, f.eks. en belysning til
under-søgelser med 1000 lux.
Andel kunstigt lys
Tilstrækkeligt dagslys

Tilstedeværelse
ikke til stede
Læge/plejepersonale
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INDIVIDUEL STYRING
BEKVEM BETJENING OG
PARAMETERINDSTILLING
PR. KONTAKT
Manuel betjening af ELC-lyssystemer kan efter behov opnås med
almindelige 230 V-taster, hvilket ikke kun kan være en betydelig fordel ved
eftermontering af eksisterende installationer.
Som alternativ har ESYLUX udviklet ELC-tasten. Takket være deres klare
symbolsprog muliggør de en intuitiv overstyring og giver ud over tænd/sluk
og dæmpning mulighed for at få adgang til opsætning og tilpasning af
lysfarve ved systemer med SymbiLogic. Ud over udførelser til standardinstallationer i for eksempel kontorer fås der også specialvarianter til
anvendelse i patient- og klasseværelser.

Venstre kontakt
Kort tryk:
Til/fra
Langt tryk:
Dæmpning
Højre kontakt
Kort tryk:
Individuel lysopsætning
Langt tryk:
Ændring af lysfarve
230 V-tast

ESYLUX ELC-taster til kontorer, klasseværelser og patientværelser til intuitiv, manuel overstyring.

MED ESY-PEN OG ESY-APP
Grundkonfiguration til standarddrift, udformning af individuelle lysopsætninger
eller spontan overstyring: Med ESY-Pen og ESY-app kan indstillinger for
ELC-lyssystemer nemt tilpasses egne behov. Derudover kan konfigurationer
af hele bygninger gemmes, og parametre for enkelte rum kan overføres med
kloning. Praktisk: En oversigt over projektet kan deles og udskrives som PDF.
ESY-Pen kan også anvendes til lysmåling direkte på arbejdsfladen.
I standalone-drift anvendes den af slutbrugeren som hurtig fjernbetjening.

Knap 1
TIL/FRA og valg af styringsmodi
RØD: Lyseffekt
GRØN: Farvetemperatur

KONFIGURER

ADMINISTRER MOBILT

KLON

DOKUMENTÉR

Knap 2 + 3
RØD: tænd + sluk/dæmpning
GRØN: Kold/varm
(se kort vejledning for yderligere oplysninger)

ESY-Pen og ESY-App muliggør en nem
ibrugtagning og konfigurering.

ESY-PEN
Art.-nr. EP10425356

Med ESY-Appen har du altid dit
projektbibliotek ved hånden!
Og for maksimal fleksibilitet: Udarbejd
projekter på kontoret, og overfør blot
konfigurationen på byggepladsen.

Hent nemt tidligere konfigurationer, og
overfør dem til produkter af en lignende
type (kopiering) via ESY-Pen.

Projektdokumentationen sammenfattes
i en PDF-rapport, der kan sendes og
evt. også printes.

ESY-APP
Gratis download

Få mere at vide på www.
esylux.dk/esy-pen
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ESYLUX Deutschland GmbH

ESYLUX Belgium nv

An der Strusbek 40
22926 Ahrensburg I Deutschland
t: +49 4102 489 0
info@esylux.de
www.esylux.de

Vlamstraat 7 bus 2
9450 Denderhoutem-Haaltert I België
t: +32 53 850 570
info@esylux.be
www.esylux.be

ESYLUX Danmark ApS

ESYLUX France SARL

Kokholm 3A
6000 Kolding I Danmark
t: +45 76 72 90 90
info@esylux.dk
www.esylux.dk

5 rue de Castiglione
75001 Paris I France
t: +33 1 5345 10 55
info@esylux.fr
www.esylux.fr

ESYLUX Nederland B.V.

ESYLUX Norge AS

Leeghwaterstraat 35
3364 AE Sliedrecht I Nederland
t: +31 184 647 000
info@esylux.nl
www.esylux.nl

Strandveien 33
1366 Lysaker I Norge
t: +47 2255 52 00
info@esylux.no
www.esylux.no

ESYLUX Österreich GmbH

ESYLUX Portugal, Lda.

Hafenstraße 2A
4020 Linz I Österreich
t: +43 732 788 188 0
info@esylux.at
www.esylux.at

Lagoas Park Edifício 8, Piso 1
2740-244 Porto Salvo I Portugal
t: +351 214 236 170
comercial@esylux.pt
www.esylux.pt

ESYLUX Russia

ESYLUX Suomi Oy

ООО "ИЗИЛЮКС РУ"
ул. Лётная, д. 21, пом. VI
141018, г. Мытищи,
Московская область I Россия
t: +7 495 782 72 40
info@esylux.ru
www.esylux.ru

c/o Oy DJS-Automation AB
Vitikka 1 D
02630 Espoo | Suomi
t: +358 20 779 26 60
info@esylux.fi
www.esylux.fi

ESYLUX Sverige AB

ESYLUX Swiss AG

Färögatan 33
164 51 Kista I Sverige
t: +46 470 853 00
info@esylux.se
www.esylux.se

Steinackerstrasse 29
Postfach
8302 Kloten I Schweiz
t: +41 44 808 61 00
info@esylux.ch
www.esylux.ch

ESYLUX Asia Ltd.

ESYLUX GmbH (Export)

No. 4 32/F Saxon Tower
7 Cheung Shun Street
Lai Chi Kok I Kowloon I Hong Kong
t: +852 3107 89 12
sales@esylux.com.hk
www.esylux.com.hk

An der Strusbek 40
22926 Ahrensburg I Germany
t: +49 4102 888 80 0
sales@esylux.com
www.esylux.com
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