
KONTORLAMPER | DK
PRANA+ SERIEN

PRANA+ ER ESY, 
DEN KOMBINERER DESIGN 
OG LYS PÅ EN 
INTELLIGENT MÅDE

INTELLIGENTE LYS- OG 
AUTOMATISERINGSLØS-
NINGER TIL KONTORER



PRANA+-SERIEN. ET HELHEDSORIENTERET KONCEPT 
TIL SMART OFFICE

Statistisk set tilbringer vi næsten 20 år af vores liv på arbejdspladsen.
Her opstår færdighederne, ideerne og værdierne, der definerer vores liv 
og bringer os videre. Kort: Her opstår fremtiden. Men hvordan ser 
fremtidens arbejdsplads ud?

Velkommen til Smart Office! I en tid, hvor alting hele tiden skal gå hurti-
gere, skal vi arbejde mere fleksibelt, effektivt og præstationsorienteret.
Det er derfor af stor vigtighed, at omgivelserne på vores arbejdsplads 
holder trit med disse krav. Et svar på fremtidens udfordringer er "Smart 
Lighting": Nye teknologier, der frembringer den perfekte lysatmosfære 
i enhver situation. I forbindelse med den nyeste automationsteknologi 
opstår der således en form for intelligent belysning, der tilpasser sig 
perfekt til brugeren og dennes aktiviteter. Den sørger for, at vi arbejder 
mere produktivt og føler os bedre tilpas derved. Den er samtidigt økono-
misk bæredygtig i form af energieffektiviteten. Det er tid til, at arbejds-
pladsen ses i et nyt lys: Med PRANA+-serien forvandler du dit kontor til 
et Smart Office – made in Germany!

LYS OG DESIGN
TIL PERFEKTION

PRANA+ PENDULUM LIGHT og PRANA+ OFFICE 
FLOOR LIGHT
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EN FORM, DER FUNGERER PERFEKT

Designet og udviklet af det renommerede designatelier Peter Schmidt, 
Belliero & Zandée i Hamborg står strukturer med klare, elegante linjer 
og førsteklasses materialer i forgrunden for designinteriøret PRANA+. 
I et formsprog, som giver en passende udformning af den intelligente 
funktionalitet og den rene, behagelige lysvirkning. På den måde opstod 
et tidløst blikfang, der på ingen måde virker påtrængende og passer 
harmonisk ind i næsten enhver moderne arkitekturstil på kontoret.        

Fra den inspirerende idé til den første skitse, fra det udarbejdede koncept til den fær-
digproducerede prototype: For at kunne udvikle et kreativt mesterværk som PRANA+, 
kræver det kreativitet, præcision – og megen tålmodighed.

»Vi skal forenkle vores kreationer , føre dem tilbage til  
deres oprindelse og underkaste dem strukturer, på  
samme måde som nat uren gør det.«

DESIGNKONCEPT
INNOVATION NED TIL MINDSTE DETALJE
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UPLIGHT

SCENESTYRING

TRÅDLØST NETVÆRK

UDTRÆKS LAMPEHOVED

DIREKTE LYS

HØJTEKNOLOGISK SENSOR

LYSSTYRKE

TUNABLE WHITE

ADAPTIV FOD

ON/OFF

kan tilpasses lysfarven

(tilvalg)

via separat tilslutningsboks

SKABT TIL LYS FRA TOP TIL TÅ              

Designelementerne understreger ikke blot en genstands æstetik, de skal 
også kunne underbygge denne i praktisk anvendelse. Gennem en maksimal 
tilpasningsevne, der i enhver situation underkaster sig brugerens behov og 
omgivelserne. Skønhed og funktion forenet med hinanden. 

For at kunne kombinere PRANA+-standerlampen med alle tænkelige
skrivebordsmodeller, har vi ladet dens fod være ekstremt flad, og der 
er derudover designet en patenteret udtræksvariant, som samtidig giver 
mulighed for anvendelse på skriveborde med lukkede sidepaneler helt 
ned til gulvet. Fod og bord udgør således en komplet enhed, der optisk 
understreger lampens harmoniske funktionalitet.

Eftersom skriveborde også i skrivebordspladens længde adskiller sig fra hinan-
den, fremstilles standerlampens hoved og søjle i en lineærføring og samles i 
overensstemmelse hermed. På den måde kan brugeren forskyde hovedet op 
til 18 centimeter langs tværaksen – tilstrækkelig frigang til behovstilpasset lys.

En lampes diffusor kan endvidere udgøre den afgørende forskel mellem 
det gode og det bedste lys. Kun hvis dens konstruktionsmæssige
opbygning forhindrer, at brugeren på en arbejdsplads ved siden af bliver 
blændet, sikres en arbejdsgang uden forstyrrelser i hele rummet. Der er 
derfor udviklet en diffusor til PRANA+-standerlampen, der tilmed opfyl-
der de høje normative krav til teknisk tegning.

Én fod til alle typer. Altid stabil og præcis: Det være sig i standardudførelse (1) eller som 
delelig, patenteret udgave til skrivebordspaneler, der går helt ned til gulvet (2).

Lineærføring med høj frigang. Fleksibelt lampehoved til 
korte og længere skrivebordsplader. 18 cm tilpasnings-
zone (3).

Til opgaver, hvor man stiller de skrappeste krav til 
synsoplevelsen. Blændfrit lys takket være højteknologisk 
diffusor med optimal lysspredning.

1

2

3

FUNKTIONELT DESIGN
PRANA+ OFFICE FLOOR LIGHT
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Først når omfattende, individuelle indstillingsmuligheder og en intelligent 
lysstyring sættes sammen, opnås maksimal komfort, energieffektivitet og 
sikkerhed. En moderne belysningsløsning, der er smart udformet, råder 
således også over tilstrækkelig integreret intelligens.

Den avancerede sensor, der er integreret i søjlen, står for denne intelligens i 
standerlampen. Ved hjælp af dens integrerede tilstedeværelses- og lyssenso-
rer simulerer den, hvornår og hvor meget kunstigt lys der er behov for – altid 
afhængigt af menneskelig tilstedeværelse og det faktisk tilgængelige dagslys. 
Således bruger lampen kun energi, når og i den mængde der rent faktisk er 
behov for det.

Som menneskets reelle partner lader lampen os heller ikke i stikken, når 
kollegerne allerede har forladt kontoret: Med den trådløse forbindelse og 
kommunikation med andre lamper af samme slags opretholdes, efter behov, 
et behageligt, afdæmpet orienteringslys i resten af rummet. Dette forhindrer, 
at der opstår isolerede øer med lys, og skaber en lysatmosfære, som selv 
efter fyraften giver velvære. Når den sidste person forlader kontoret,
afbryder sensorerne automatisk alle lamper. 

Lampens "Tunable White" giver desuden mulighed for trinløs ændring af 
farvetemperaturen mellem varm hvid og kølig hvid. I modsætning til de 
almindelige lamper på markedet bibeholdes lysstyrken, når kun farven 
ændres – for ikke at spolere en ønsket stemning eller for at kunne håndtere 
den visuelle opgave.

Èn lampe. Direkte og indirekte lys til individuelle 
stemninger.

Intelligent taktgiver. Højteknologisk sensor, der giver 
større komfort, energieffektivitet og sikkerhed.

Aldrig mere alene på kontoret. Trådløst forbundet styring 
til orienteringslys og meget andet.

Den sidste slukker lyset. Bedre energieffektivitet og 
lysatmosfære takket være netværksforbundne sensorer.

LYSSTYRING
ÉN LAMPE SOM NETVÆRKSSKABER, 
PARTNER OG LEDER

100 %10 % 10 % 10 %

ORIENTERINGSLYS: 10 % 

LYS PÅ ARBEJDSPLADSEN: 100 % INDIREKTE OG 70 % DIREKTE LYS 

70 %

Trådløst netværk som eksempel:
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ESYLUX er ikke kun et lysende forbillede inden for intelligent funktionalitet 
og førsteklasses design, men også når det gælder essensen i enhver belys-
ningsløsning – kvaliteten af selve lyset. For os er der i den henseende kun 
én standard: Dagslyset. 

Vi befinder os i en strålende position til at komme så tæt på dette høje ben-
chmark som muligt. I vores interne lyslaboratorie kontrolleres og forbedres 
alle lysrelevante kvalitetskendetegn konstant i hele udviklingsprocessen. På 
den måde opnår vi resultater, der ligger langt over de normative minimumskrav. 
Et eksempel, der virkelig bør fremhæves: Sikring af den bedst mulige farve- 
gengivelse. De otte foreskrevne testfarver i farvegengivelsesindekset (CRI) 
er langt fra tilstrækkelige i forhold til vores krav – derfor anvender vi alle 
femten farver og skaber således LED-lys, som i farvegengivelsen markant 
overstiger standarden. Derudover har ESYLUX som en af de første producenter 
integreret farvekvalitetsskalaen Color Quality Scale (CQS) i vores målemetode. 
Sammen sikrer CRI og CQS realistisk gengivelse af både svagere og mere 
mættede farver. Således vises omgivelsernes flader og genstande altid i det 
rigtige lys med hensyn til farve. Det giver en smukkere lysstemning og bedre 
synskomfort. Strålende idé, ikke sandt? 

LAV FLIMREFAKTOR, HØJ SYNSKVALITET

LED'er reagerer meget hurtigere og mere direkte på vekselstrøms naturlige 
udsving end den klassiske glødepære: De truer med at flimre – en særlig 
udfordring i udviklingen af førsteklasses LED-belysninger. Selvom flimren 
ligger inden for et frekvensområde, hvor folk ikke længere opfatter den 
bevidst, kan det alligevel trætte, forårsage svimmelhed, og nogle gange få 
endnu mere vidtrækkende helbredseffekter. Hvis man således har fokus på, 
at der skal være gode forhold for brugerne i en bygning, skal man installere 
en belysning med en så lille flimrefaktor som muligt – ESYLUX skaber det 
klare overblik, som er langt mere vidtrækkende end standarden.

ESYLUX CRI-spektrum
Måleresultat PRANA+

ESYLUX CQS-spektrum
Måleresultat PRANA+
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PRANA+ 
CRI 89,3

MÅLE
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PRANA+ 
CQS 87,4

AFGIVER DET BEDSTE LYS 
FØRSTEKLASSES LYSKVALITET FOR 

HØJESTE SYNSKOMFORT
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Lys fascinerer, og det beriger det menneskelige liv. Kun takket være lyset kan vi 
se farver, film og male billeder. Lys fordriver skyggerne og giver os det frie udsyn 
til denne verdens ydre skønhed. Det letter orienteringen og giver os en følelse af 
beskyttelse og sikkerhed.

Det er dog ikke kun de visuelle komponenter, der gør lys til menneskets livselik-
sir, dets virkningspotentiale rækker meget længere. Som adskillige videnskabelige 
studier viser, må den, der vil opnå det bedste lys for mennesker, orientere sig ved 
solens dynamiske lys. Det naturlige dagslys frembringer nemlig en biologisk positiv 
virkning. Ét begreb understreger dette krav mere end alle andre: Human Centric 
Lighting – indendørsbelysningens fornemste disciplin. Hvis en belysningsløsning 
følger denne indfaldsvinkel, bringer den et stykke sol indenfor. Den kombinerer 
direkte lys med lys på et stort område og skaber en dynamisk ændring af lysfarve 
og lysstyrke i løbet af dagen. Resultatet: Menneskets hormonsystem modtager hele 
tiden en optimal blanding af lys, som fremmer vitaliteten, velbefindende og kon-
centrationsevnen og samtidig kommer sundheden til gode, idet lyset synkroniserer 
biorytmen. Mennesket får en bedre start på dagen, udfolder en høj, ikke på forhånd 
kendt produktivitet, før lyset om aftenen forbereder organismen på en afslappende 
søvn, som styrker den til næste dags udfordringer.

For også at øge menneskets livskvalitet på arbejdspladsen med et biodynamisk lys, 
har vi udviklet en teknologi og integreret den i PRANA+ standerlampen: SymbiLogic 
Technology. Den er ikke kun optimeret til belysningens biologisk positive effekt i 
dagligdagen på kontoret. Ved hjælp af den højteknologiske sensor sørger den sam-
tidig for en særdeles energieffektiv implementering, idet den også ved den dynamiske 
lyskurve udnytter det naturlige, "ægte" dagslys. Der opstår således en symbiose af 
en særlig slags: Mennesket profiterer af naturen, da vi fra naturen har lært, hvilket 
lys der er bedst for os, og nu kan simulere det indendørs. Naturen fra sin side 
profiterer af den ressourcebesparende, bæredygtige implementering. På denne måde 
fremmer SymbiLogic Technology en afvejet balance mellem menneske og natur og 
giver brugeren det lys, der er bedst for vedkommende. Den symboliserer på den 
tydeligste måde den kompetence, vi gennem mange årtiers erfaring har erhvervet os 
inden for elektronik og automation. Den er det ultimative bevis for, at lys kan være 
så meget mere end blot belysning.

SYMBILOGIC ER ESYLUX-TEKNOLOGIEN, 
DER GIVER ENERGIEFFEKTIV HUMAN CENTRIC LIGHTNING
 
Det biologisk effektive lys i SymbiLogic-løsningerne forbedrer livskvaliteten 
på en bæredygtig måde. Det gavner hver eneste medarbejder – og hele 
firmaet. Fordi motivation og jobtilfredshed øges, og præstationen øges 
mærkbart. Samtidig kan Human Centric Lighting forhindre sygdomsrelateret 
fravær og endda bidrage til at reducere risikoen for ulykker. 

 Eksempel på vitalitetsforløb: Med SymbiLogic

 Eksempel på vitalitetsforløb: Traditionel belysning*

 Eksempel på melatoninproduktion: Med SymbiLogic

 Eksempel på melatoninproduktion: Traditionel belysning*

*Forudsætninger for følgerne af designanbefalingen iht. DIN SPEC 67600

MAKS.

MIN.
KL. 6 KL. 12 KL. 18 KL. 24

Sund søvn

Kilde: 
Report ‚Quantified benefits of Human Centric Lighting‘ 
by ZVEI/LightingEurope/A.T. Kearney, april 2015

ØGER
MOTIVATION
PRODUKTIVITET
MEDARBEJDERNES LOYALITET

MINDSKER
FEJL
PERIODER MED FEJL
ARBEJDSULYKKER

LYS, SOM GANSKE ENKELT VIRKER BEDRE. 
 VELUDFØRT ARBEJDE, SUNDERE SØVN
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Hvis alle elementer, der tilsammen skaber en belysningsløsning
af høj kvalitet, optimeres, afstemmes perfekt efter hinanden 
og føjes sammen på en velovervejet måde, kan der opstå mere 
af dette end kun summen deraf. Så smelter design, intelligent
funktionalitet og lyskvalitet sammen til et organisk hele. Til en
ideel, afbalanceret komposition, der inspirerer mennesker. Der
giver fantasien vinger. Der formidler en idé om fuldkommenhed.

DET ER PRANA+.

DEN FØRSTE LAMPE
DER VIRKELIG LYSER
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Sollys efter behov
Tilpas ganske enkelt det biodynamiske lysforløb til lysforholdene i forskellige 
verdensmetropoler – SymbiLogic Technology gør det muligt.

Omfangsrig og overskuelig
Web-appens utallige indstillingsmuligheder giver mulighed for en afstemning af de helt 
personlige behov.

WEB-APP VIA TABLET, COMPUTER OG SMARTPHONE

Komfortabel betjening via digital kommunikation – det er for længst blevet 
en selvfølgelighed, når en produktløsning ganske enkelt skal forblive bruger- 
venlig. Ingen tvivl om, at vi derfor også skal gøre det muligt for PRANA+- 
standerlampen: Med smartphone, tablet eller computer – som funktionelt 
supplement til det intuitive betjeningselement i lampesøjlen. Mængden af 
de regulerbare parametre stemmer fuldt og helt overens med de høje krav til 
PRANA+: Hvad enten det drejer sig om lysstyrke eller lysfarve, direkte eller 
indirekte lys, så opnår brugeren her også hele spektret til at kunne afstem-
me PRANA+ præcist til vedkommendes egne behov. Lagring af individuelle 
scener hører ligeledes til, f.eks. finjustering af tilstedeværelsesautomation 
eller muligheder for behovsrelateret netværkskonfiguration.

STOCKHOLM NEW YORK DUBAI RIO

Den absolutte nyhed er dog en særlig lysfunktion, som først rigtigt lader sig 
tilpasse de enkelte ønsker ved hjælp af vores software. Geofysisk baggrund: 
Solens lys ændrer sig ikke kun dynamisk i løbet af dagen, det varierer i farve 
og lysstyrke forskellige steder i denne verden, også på forskellig måde – andre 
breddegrader, andet lys. Vi har derfor programmeret diverse verdensmetro-
polers lysforløb ind i PRANA+. Disse lysforløb kan søges efter eller hentes 
via web-appen. Det er således kun dig, der beslutter, hvor lysrejsen skal gå 
hen: Til 5th Avenue i Big Apple? Til den stockholmske skærgård? Eller måske 
til en cappuccino i den "evige stad" langs Tiberen?

BETJENING OG PERSONLIGT LYS
 TIL ROM MED ET TRYK PÅ EN KNAP
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Allerede ved første blik er den umiskendeligt en del af familien PRANA+-
pendlensupplerer seriens standerlamper perfekt og giver et harmonisk, 
samlet billede af belysningsdesignet i alle kontorer. Lige så tidløst slank 
og elegant i dens fremtræden, lige så høj kvalitet i materiale og lyskvalitet. 
Overbevisende også i detaljerne: For ikke at ødelægge lampens klare linjer, 
forsvinder tilslutningsledningerne usynligt ind i ophænget. DALI-funktio-
naliteten giver mulighed for inkorporering i digitale miljøer med passende 
individuel styring, der giver perfekte lysstemninger. Også pendellamperne 
fås i udførelser med indirekte ovenlys og en "Tunable White".

NÅR SKØNHED GÅR I ARV
PENDELLAMPEN I PRANA+-SERIEN

PRANA+ PENDULUM LIGHT
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UPLIGHT

DIREKTE LYS

DALI-EVG

KAN DÆMPES VHA. INTEGRERET 
ELEKTRONISK FORKOBLINGSENHED 
MED 230 V-DOBBELTKONTAKT

KABELFØRING

FORKOBLINGSENHED

TUNABLE WHITE

kan tilpasses lysfarven

placeret usynligt i ophænget

placeret diskret i formskønt kabinet 
af rustfrit stål

for intelligent lysstyring

Installation uden yderligere tilbehør

SE OG BLIV SET BEDRE

PRANA+-pendellampen supplerer serien med en passende loftsbelysning 
for et harmonisk helhedsbillede på alle kontorer. Den har samme klare linjer 
og design, har ligeså kvalitative materialer og har med intelligente detaljer
et afbalanceret, æstetisk udtryk. 

Med Tunable White for trinløs ændring af hvidtoner, et valgfrit indirekte 
ovenlys og DALI-kompatibilitet giver den desuden mulighed for intelligent 
lysstyring efter helt individuelle behov.

Passende hvidtone til enhver stemning. Pendellampen har som ekstra tilbehør en  
Tunable White: til trinløs ændring af lystemperatur mellem varm hvid og kold hvid.

Drømmeagtig rumbelysning . En direkte belysning og mulighed for indirekte loftspro-
jektørbelysning skaber individuelle stemninger. Lysstyrkeniveauet kan styres separat.

Il ikke forstyrres. Den specielle diffusor i Prana+-pen-
dellampen garanterer takket være særligt lav UGR-værdi 
blændfrit arbejde - og på den måde klarer lampen selv 
den mest krævende visuelle opgave.

Formfuldendt. For at bevare den klare, æstetiske form er 
kabelføringen usynligt skjult i ophænget. Selv forkoblings-
enheden er placeret i et formskønt kabinet af rustfrit stål.

2700 K
VARM HVID

4000 K
NEUTRAL HVID

6500 K
COLD HVID

OPTIMALT REPRÆSENTATIVT LYS.
PRANA+ PENDULUM LIGHT
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PRANA+ OFFICE FLOOR LIGHT 

STILFULD FREMTRÆDEN I ALLE MILJØER

For at standerlamper også farvemæssigt altid lader sig integrere optimalt, 
fremstiller vi deres overflader i forskellige udførelser. 
Det være sig anodiseret, hvid pulverbelagt eller forkromet – for hver enkelt 
form for indvendig belysning findes en passende variant.          

krom

sort anodiseret

hvid pulverbelagt 874/2012

A++
A+
A
B
C
D
E

Denne lampe
har indbyggede

LED-pærer.

Pærerne kan ikke
udskiftes i lampen.

L
E
D

TEKNISKE DATAPRODUKTOVERSIGT
Farvetemperatur 2700–6500 K (Tunable White)

Art. nr. med standard fod hvid pulverbelagt EV10401039

med adaptive fod hvid pulverbelagt EV10401008

med standard fod sort anodiseret EV10401046

med adaptive fod sort anodiseret EV10401015

med standard fod krom EV10401053

med adaptive fod krom EV10401022

Mærkespænding 110–230 V/50–60 Hz

Nominel effekt 110 W

Lysstrøm (lampe) 11475 lm

Lysudbytte 104 lm/W

Åbningsvinkel 95°

Blændingseffektivitet UGR ≤ 16

LED-levetid ved Ta = 25 °C L80B10 = 50.000 h

Colour Rendering Index (CRI) > 85

Colour Quality Scale (CQS) > 85

Elektronikkens effektfaktor i alt > 0,95

Farvetolerance SDCM < 3

Tilladt omgivelsestemperatur 0 °C...+40 °C

Kapslingsklasse IP 20

Isolationsklasse I

Tilslutning med separat netdel

Grænseflade WiFi-adgangspunkt
EnOcean-modtager

Mål Længde: 780 mm

Bredde: 310 mm

Højde/dybde: 2000 mm

Kabinetmateriale Aluminium

Med integreret tilstedeværelsessensor •

Dækningsvinkel 340°

Registreringsrækkevidde tværs Ø 6 m

Efterløbstid ca. 1 min.–10 min.

Ret til tekniske og optiske ændringer uden varsel forbeholdes. Ved effektangivelserne kan der forekomme afvigelser på +/- 10 %.
Armaturerne har indbyggede LED-pærer. Armaturets lyskilder kan ikke udskiftes.
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PRANA+ PENDULUM LIGHT 

STILFULD FREMTRÆDEN I ALLE MILJØER

For at pendellamper også farvemæssigt altid lader sig integrere optimalt, 
fremstiller vi deres overflader i forskellige udførelser. 
Det være sig anodiseret, hvid pulverbelagt eller forkromet – for hver enkelt 
form for indvendig belysning findes en passende variant.

krom

sort anodiseret

hvid pulverbelagt

TEKNISKE DATAPRODUKTOVERSIGT

874/2012

A++
A+
A
B
C
D
E

Denne lampe
har indbyggede

LED-pærer.

Pærerne kan ikke
udskiftes i lampen.

L
E
D

Farvetemperatur 3000 K 4000 K 2700–6500 K (Tunable White)

Art. nr. Downlight  DALI* hvid pulverbelagt EV10125256 EV10125263 EV10125270

Downlight  DALI sort anodiseret EV10125157 EV10125164 EV10125171

Downlight  DALI krom EV10125058 EV10125065  EV10125072

Up/Downlight  DALI hvid pulverbelagt EV10125201 EV10125218 EV10125225

Up/Downlight  DALI sort anodiseret EV10125102 EV10125119 EV10125126

Up/Downlight  DALI krom EV10125003 EV10125010 EV10125027

Downlight  DIM* hvid pulverbelagt EV10125096 EV10125188 EV10125034

Downlight  DIM sort anodiseret EV10125133 EV10125195 EV10125041

Downlight  DIM krom EV10125188 EV10125232 EV10125089

Up/Downlight  DIM hvid pulverbelagt EV10125300 EV10125331 EV10125294

Up/Downlight  DIM sort anodiseret EV10125317 EV10125348 EV10125287

Up/Downlight  DIM krom EV10125324 EV10125355 EV10125249

Mærkespænding 230 V/50 Hz, DALI 230 V/50 Hz, DALI 230 V/50 Hz, DALI 230 V/50 Hz, DALI 230 V/50 Hz, DALI 230 V/50 Hz, DALI

Nominel effekt 30 W 60 W 30 W 60 W 30 W 60 W

Lysstrøm (lampe) 3300 lm 6210 lm 3360 lm 6300 lm 3560 lm 6760 lm

Lysudbytte 110 lm/W 103 lm/W 112 lm/W 105 lm/W 118 lm/W 112 lm/W

Åbningsvinkel 98° 98° 98° 98° 98° 98°

Blændingseffektivitet UGR ≤ 16 UGR ≤ 16 UGR ≤ 16 UGR ≤ 16 UGR ≤ 16 UGR ≤ 16

LED-levetid ved Ta = 25 °C L80B10 = 50.000 h L80B10 = 50.000 h L80B10 = 50.000 h L80B10 = 50.000 h L80B10 = 50.000 h L80B10 = 50.000 h

Colour Rendering Index (CRI) > 80 > 80 > 80 > 80 > 85 > 85

Colour Quality Scale (CQS) > 80 > 80 > 80 > 80 > 85 > 85

Elektronikkens effektfaktor i alt > 0,9 > 0,9 > 0,9 > 0,9 > 0,9 > 0,9

Tilladt omgivelsestemperatur 0 °C...+40 °C 0 °C...+40 °C 0 °C...+40 °C 0 °C...+40 °C 0 °C...+40 °C 0 °C...+40 °C

Kapslingsklasse IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20

Isolationsklasse II II II II II II

Tilslutning Ballast Ballast Ballast Ballast Ballast Ballast

Montering Pendelophæng
maks. 2000 mm

Pendelophæng
maks. 2000 mm

Pendelophæng
maks. 2000 mm

Pendelophæng
maks. 2000 mm

Pendelophæng
maks. 2000 mm

Pendelophæng
maks. 2000 mm

Mål Længde: 1200 mm 1200 mm 1200 mm 1200 mm 1200 mm 1200 mm

Bredde: 335 mm 335 mm 335 mm 335 mm 335 mm 335 mm

Højde/dybde: 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm

Kabinetmateriale Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium

*  DIM-udførslen på PRANA+ pendellamperne kan betjenes med en simpel standard 230 V-kontakt.  
DALI-varianterne kræver installation af en DALI-styring.

Ret til tekniske og optiske ændringer uden varsel forbeholdes. Ved effektangivelserne kan der forekomme afvigelser på +/- 10 %.
Armaturerne har indbyggede LED-pærer. Armaturets lyskilder kan ikke udskiftes.
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BRUGERVENLIGE BELYSNINGSLØSNINGER – DESIGNET AF SIMPLICITY

Lys er et uundværligt redskab og livseliksir, menneskets eksistentielle
energikilde. Menneskets behov og ønsker er for ESYLUX derfor målet for 
alting, når det handler om udvikling af førsteklasses belysning.

Med mere end 40 års erfaring på markedet, vores kompetencer inden for 
lysstyring og prioriteringen af at have vores forskning, udvikling og produk-
tion placeret i Tyskland, har vi skabt os et navn internationalt: Hvem andre, 
hvis ikke vi, kan som udbyder af moderne belysningsløsninger bygge videre 
på en så udpræget specialviden? I sidste ende kræver en avanceret belysning 
i det 21. århundrede, ud over en høj lyskvalitet, også muligheden for en 
intelligent styring. Først derefter bliver en lampe til en ægte løsning.

Når og hvor solstrålerne ikke altid er tilstrækkelige, supplerer vi eller 
erstatter dem med vores LED-løsninger. For at opnå dette kombinerer vi 
den bedste lyskvalitet med intelligent, energieffektiv teknologi og forsyner 
mennesker med et passende lys på det rigtige tidspunkt. Drevet af vores 
ubetingede ønske om innovation og dokumenteret gennem langt over 100 
ophavsrettigheder og patenter holder vi os, trods kravenes kompleksitet, 
hele tiden ét mål for øje: Enkelthedens vigtighed. Vi lever og ånder for 
"Simplicity" inden for alle områder, processer og produkter. For alene, når 
en løsning er enkel, hjælper den reelt mennesker videre.

GIVER DET BEDSTE LYS
PÅ ARBEJDSPLADSEN

BIOLOGISK EFFEKTIVT LYS

2726



ESYLUX Deutschland GmbH
An der Strusbek 40
22926 Ahrensburg I Deutschland
t: +49 4102 489 0
f: +49 4102 489 333
info@esylux.de
www.esylux.de

ESYLUX Asia Ltd.
No. 4 32/F Saxon Tower
7 Cheung Shun Street
Lai Chi Kok I Kowloon I Hong Kong
t: +852 3107 89 12
f: +852 3107 89 99
sales@esylux.com.hk
www.esylux.com.hk

ESYLUX Belgium nv
Vlamstraat 7 bus 2
9450 Denderhoutem-Haaltert I België
t: +32 53 850 570
f: +32 53 850 579
info@esylux.be
www.esylux.be

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

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

ESYLUX Nederland B.V.
Leeghwaterstraat 35
3364 AE  Sliedrecht I Nederland
t: +31 184 647 000
f: +31 184 647 070
info@esylux.nl
www.esylux.nl

ESYLUX Österreich GmbH
Hafenstraße 2A
4020 Linz I Österreich
t: +43 732 788 188 0
f: +43 732 788 188 7039
info@esylux.at
www.esylux.at

ESYLUX Portugal, Lda.
Lagoas Park Edifício 8, Piso 1
2740-244 Porto Salvo I Portugal
t: +351 214 236 170
f: +351 214 236 179
comercial@esylux.pt
www.esylux.pt

ESYLUX Russia
ООО "ИЗИЛЮКС РУ"
ул. Малая Калужская
д. 15, стр. 17 I эт. 3, оф. 541 
119071 г. Москва I Россия
t: +7 495 782 72 40
info@esylux.ru
www.esylux.ru

ESYLUX Suomi Oy
Äyritie 12 B
01510 Vantaa I Suomi
t: +358 20 779 26 60
info@esylux.fi
www.esylux.fi

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

ESYLUX Sverige AB
Färögatan 33
164 51 Kista I Sverige
t: +46 470 853 00
f: +46 470 853 53
info@esylux.se
www.esylux.se

ESYLUX GmbH (Export)
An der Strusbek 40
22926 Ahrensburg I Germany
t: +49 4102 888 80 0
f: +49 4102 888 80 441
sales@esylux.com
www.esylux.com

ESYLUX Norge AS
Strandveien 35
1366 Lysaker I Norge
t: +47 2255 52 00
f: +47 2255 52 01
info@esylux.no
www.esylux.no
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