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ESYLUX LIGHT CONTROL ELC
Den enkle styringsteknologien 
for intelligent lys

INTELLIGENT STYRING 
AV DET BESTE ARBEIDSLYS. 
ESY! MED EKSTRAFUNKSJONER FOR 

ENHVER ARBEIDSPLASS



Det er mange gode argumenter for energieffektiv modernisering av kontorer, 
undervisningsinstitusjoner og helseinstitusjoner – men det er ofte dyrt og
krever mye tid og planlegging. ESYLUX har passende svar til dette: gjennom 
intelligente, økonomiske automasjons- og lysløsninger som er enkle å admi-
nistrere, og som i tillegg til energieffektiviteten også forbedrer livskvaliteten 
i høy grad.

Med ESYLUX Light Control ELC har ESYLUX utviklet en innovativ styrings-
teknologi som radikalt forenkler intelligent belysning og ventilasjon av rom
og i tillegg tilbyr optimal lyskvalitet også for begrensede budsjetter. ELC-
lyssystemene av taklamper, sensorer og styreenheter kan installeres via 
Plug-and-play, kan tas i bruk straks uten programmering og gir mulighet 
for rask modernisering også mens lokalene er i bruk. Ved hjelp av integrert 
SymbiLogic fra ESYLUX sikrer du energieffektiv Human Centric Lighting, og 
behovsstyrt ventilasjon sikrer optimalt romklima. Og det på hver arbeidsplass.

Slik gir ESYLUX Light Control, også sammenlignet med andre løsninger, 
enestående lave totalkostnader, øker verdien på fast eiendom og beviser 
at kvalitet blir gunstig når den er basert på intelligente konsepter. Bli 
overbevist om romløsninger som er enkle å administrere, med det beste 
pris-ytelse-forholdet, den beste lyskvaliteten og den høyeste energieffektiviteten. 
Oppdag ESYLUX Light Control.

ESYLUX LIGHT CONTROL

REDUSERER
INVESTERINGSKOSTNADER
DRIFTSKOSTNADER
INSTALLASJONSKOSTNADER
VEDLIKEHOLDSKOSTNADER

ØKER
LIVSKVALITET
KAPITALFORRETNING PÅ FAST EIENDOM
ENERGIEFFEKTIVITET
BRUKSFLEKSIBILITET

INTELLIGENT 
 STYRINGSTEKNOLOGI
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En optimal innendørsbelysning orienterer seg mot det dynamiske forløpet til 
det naturlige dagslyset, i samspill med sola og den blå himmelen. Lysstyrke 
og lysfarge endrer seg nemlig i løpet av dagen, og belysningsstyrken overgår 
alltid det lovbestemte minstemålet. Denne økte lyskvaliteten har vidtrekkende 
konsekvenser: Den gir økt vitalitet og konsentrasjonsevne, slik at mennesker 
gjør færre feil. Det fører til at folk føler seg bedre og yter mer.

SymbiLogic-teknologien, som er integrert i ELC-løsningene, gjør at det 
beste lyset for mennesker og fordelene med en intelligent styring smelter 
perfekt sammen. Den produserer et biologisk aktivt lys, som med dynamiske 
lysstyrke- og fargeforløp forbedrer livskvaliteten betydelig. Slik hjelper den 
folk med å mestre selv vanskelige faser og fremmer velvære hele dagen. 
Integrert i ELC-systemet garanterer SymbiLogic høyest mulig energieffek-
tivitet: Belysningen slås ikke på og av kun avhengig av tilstedeværelse og 
eksisterende dagslys. Gjennom den adaptive HCL-lysreguleringen sørger 
SymbiLogic for en energieffektiv dagslysutnyttelse gjennom dynamisk 
lysstyrkeforløp – og overfører dermed et bevist teknologisk prinsipp til den 
mest moderne formen for innendørsbelysning.

Om du har forhåndskonfigurert eller fritt sammensatt ELC-løsning: 
SymbiLogic er klar til bruk etter få installasjonstrinn. Dermed kan du til 
enhver tid modernisere rom med biologisk aktivt lys selv under drift!

FLIMMERFRI SYNSKOMFORT

For å ikke motvirke den stimulerende virkningen til det biologisk aktive lyset 
sørger vi for at lyskvaliteten har lav flimrefaktor. LED-er reagerer nemlig 
mye raskere på naturlige svingninger i vekselstrømmen enn den klassiske 
glødelampen. Det er fare for at de kan flimre, noe som kan føre til tretthet 
og svimmelhet. ELC-løsningene våre tilbyr derimot utelukkende flimmerfritt 
lys for sunn jobbing.

Kilde: Report‚ Quantified benefits of Human Centric Lighting‘ by Lighting 
Europe & ZVEI, April 2015

ØKER
MOTIVASJON
PRODUKTIVITET
MEDARBEIDERLOJALITET

REDUSERER
FEIL
FRAVÆR
ARBEIDSULYKKER

LIVSKVALITET INKLUDERT
SYMBILOGIC FOR ENERGIEFFEKTIV 
HUMAN CENTRIC LIGHTING

SYMBILOGIC ER ESYLUX-TEKNOLOGI FOR ENERGIEFFEKTIV 
HUMAN CENTRIC LIGHTING
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KOSTNADER MINU S, EFFEKT PLUSS

Derfor tilbyr vi ELC-systemløsningene i to versjoner for forskjellige krav – 
alltid med enestående lave kvadratmeterpriser. Versjonen med SymbiLogic 
for effektiv Human Centric Lighting anbefales for arbeidsområder hvor men-
nesker oppholder seg konstant, som f.eks. store kontorer eller pasientrom. 
Versjonen med konstant lysfarge egner seg spesielt godt til områder som 
korridorer, inngangsområder eller trappeoppganger. 

I begge tilfeller får du en komplett system på ett sted og som er ferdig til 
bruk: inklusive lamper (CELINE-serien, NOVA-serien), tilstedeværelses-
detektor, (COMPACT-serien) og intelligent styring (SMARTDRIVER).

ESYLUX Light Control gir det beste arbeidslyset i kontorbygg, utdannings-
steder og helseinstitusjoner. Like viktig som lyskvaliteten er imidlertid 
lønnsomheten. Den beste lysløsningen må også passe til budsjettet og 
prosjektplanene slik at den kan realiseres på en bærekraftig måte. ESYLUX 
Light Control kombinerer økt livskvalitet med spesielt lave investeringskost-
nader og langvarig høy kostnadseffektivitet på en enestående måte. 

ENERGIEFFEKTIV 
HUMAN CENTRIC LIGHTING

TILSTEDEVÆRELSES- OG DAGSLYSAVHENGIG 
KONSTANTLYSREGULERING 

06:00 12:00 18:00

500 lux

Den beste formen for utnyttelse av dagslyset: konstantlys-
regulering med en tilstedeværelsesdetektor.

ESYLUX SymbiLogic-teknologi: tilstedeværelses- og dags-
lysavhengig, adaptiv HCL-lysregulering.

 Kunstlysandel

 Tilstrekkelig dagslys

  Tilstede

  Ikke tilstede

 Kunstlysandel

 Tilstrekkelig dagslys

  Tilstede

  Ikke tilstede

Flere sykluser kan velges, optimalisert for 
bruksområder i kontorer samt utdannings- og 
helseinstitusjoner.

06:00 12:00 18:00

500 lux
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PLUG-AND-PLAY  
I NY DIMENSJON

Plugg inn, og vips så er du ferdig! SmartDriver for ELC-systemet inneholder 
spenningsforsyning for alle systemlamper og systemsensorikk. Derfor kan
den kobles til systemlamper, som kan forbindes med det bruksklare systemet. 
Resultat: En betydelig tidsbesparelse ved installasjonen. 

Dessuten er det ikke behov for programmering selv i de mest komplekse 
romsituasjonene, så det er ikke behov for hjelp fra en ESYLUX-fagperson. 
For også oppretting og skalering av grupper gjøres ved hjelp av pluggfor-
bindelser slik at det er minimalt feilpotensiale. Ved hjelp av en bruksklar 
sammenkobling av flere grupper via ELC-bus kan det i tillegg realiseres 
individuell lysregulering i forskjellige romsoner – og samtidig en sentral, 
gruppeovergripende overstyring via bryter.

Du står fritt ved valg av passende systemutførelse: Du kan bruke forhånds-
konfigurerte, monteringsklare settløsninger for kontorer, klasserom og 
sykehusrom eller sette sammen ditt eget system i sju enkle trinn.

FRI KONFIGURASJON 
I 7 ENKLE TRINN

1.  Lampedesign for ELC-hoved-
belysningen

2. ELC-lampetype

3. Antall ELC-lamper

4. ELC-styring

5. ELC-sensor

6. RJ45-kabel

7. Tilbehør

FORHÅNDSKONFIGURERTE, 
STANDARDISERTE SETT

Quadro-sett:
for standardkontorer 
opptil ca. 20 m²

Classroom-sett: 
for standardklasserom 
opptil ca. 60 m²

Education-sett:
for standardklasserom uten tavle
opptil ca. 60 m²

Patient Room-sett: 
for tosengs pasientrom 
opptil ca. 30 m²

•  Kombinasjonen av ELC-styreenheter, ELC-taklamper og ELC-
sensorikk kan skaleres for hver romdimensjon.

•  Opptil fire lyskanaler er tilgjengelige for den individuelle 
 iscenesettingen: 
 Systemer med SymbiLogic: 2 kanaler 
 Systemer med fast lysfarge: 4 kanaler

•  ELC-bus gir bl.a. mulighet for individuell lysregulering i forskjellige 
romsoner samtidig med sentral overstyring. Kommunikasjon mellom 
grupper via ELC-bus er en forutsetning f.eks. for svermfunksjonen. 

ENKEL SKALERING

Maks antall lamper 
per ELC-styringsenhet

Maks antall ELC-
styringsenheter 
per gruppe

Maks antall ELC-
lamper per gruppe

Maks antall grupper 
per ELC-buss

Maks antall ELC-
lamper totalt

SymbiLogic 
(2700–6500 K TW)

SMARTDRIVER x4 TW ELC 4 10 40 10 400

SMARTDRIVER x6 TW ELC 6 6 36 10 360

SMARTDRIVER x8 TW ELC 8 5 40 10 400

Fast lysfarge 
(3000 K / 4000 K)

SMARTDRIVER x4 ELC 4 20 80 10 800

SMARTDRIVER x8 ELC 8 10 80 10 800
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•  Lysregulering i romsoner
•  Svermfunksjon
•  Konfigurasjon med lyskanaler
•  Fri kanaltilordning
•  Fri kanal- og gruppekombinasjon
•  Kanalbasert scenarioutforming

KONFIGURASJONS-
FUNKSJONER

•  Integrering av 230 V-enheter
•  Power cut-off fra DALI-drivere
•  Enkel KNX-systemintegrering

INTEGRERINGS-
FUNKSJONER

•  Orienteringslys
•  Rask systemstart
•  Intelligente lysforløp

 TIDS-
FUNKSJONER

•  Alternative driftsmoduser
•  Manuell overstyring med knapper og scenarioer
•  ESY-Pen og ESY-appen

 STYRINGS-
FUNKSJONER

Den bruksklare installasjonen til ELC-lyssystemene med smarte fabrik-
kinnstillinger gir mulighet for rask installasjon og umiddelbar idriftsetting 
uten programmering. Hvis bruksområdene i kontorer samt utdannings- og 
helseinstitusjoner krever en ytterligere tilpasning av systemene, er det 
enkelt å gjøre takket være tallrike konfigurasjons-, tids-, integrerings- og 
styringsfunksjoner. 

ELC-EKSTRAFUNKSJONER
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OPPGRADERINGEN
I KONTORBYGG

ESYLUX Light Control garanterer energieffektivt lys med biologisk virkning 
og bidrar med svermfunksjon til velvære på arbeidsplassen også på 
kontorarealer med få mennesker. Den sørger for at det opprettholdes et 
dempet orienteringslys i romsoner der det er folk. Det er mye mer behagelig 
for medarbeiderne enn å sitte i en isolert lysøy.

På samme måte kan man unngå at man må gå fra et lyst kontor til en mørk 
korridor: Etter den tidsforsinkede utkoblingen slås ikke korridorbelysningen 
ganske enkelt av, men veksler til energisparende orienteringslysmodus.

I UTDANNINGSINSTITUSJONER

Også på skoler eller universiteter kan lyset styres behovskontrollert med 
ESYLUX Light Control slik at alle føler seg vel og det brukes minst mulig 
energi. Det gjelder både for det tilstedeværelsesavhengige lyset med 
biologisk virkning i klasserom og for orienteringslyset.

Undervisningsinstitusjoner brukes ofte på forskjellige tider på døgnet. For 
å tilpasse ELC-lyssystemene til det kan orienteringslyset forkortes eller slås 
av om natten.

I HELSEINSTITUSJONER

Pasientrom er restitusjons- og behandlingsrom i ett og krever en teknisk 
innretning som alltid setter mennesker og helbredelsesprosesser i fokus. 
Kun gjennom en synergi av behovsstyrt automasjon og intelligent belysning 
kan dette realiseres på en optimal måte:
 
Med den oppkvikkende Human Centric Lighting som øker komforten og 
fremmer god søvn, samt en dagslysavhengig, adaptiv HCL-lysregulering 
og en halvautomatisk tilstedeværelsesavhengig belysningsstyring som 
reduserer energiforbruket til et minimum, også ved tomme rom. 

Bryteren gjør det mulig for pasienter og personell å manuelt overstyre og 
aktivere individuelle scener til enhver tid, f. eks. til enundersøkelsesbelysning 
med 1000 lux.

KONTORFELLESSKAP
Lyset til SymbiLogic-teknologien øker motivasjonen og arbeids-
ytelsen.

FUNKSJONSPLUSS, bl.a. takket være svermfunksjon og 
orienteringslysfunksjon som for eksempel sørger for optimale 
lysforhold i kontorfellesskaper.

KLASSEROM
Lyset til SymbiLogic-teknologien øker konsentrasjonen ved 
læring.

FUNKTIONSPLUSS, bl.a. takket være scenarioer med separat 
styring og forskjellige romsoner for ideell formidling av 
læringsinnholdet.

PASIENTROM
Lyset til SymbiLogic-teknologien støtter innhenting og 
rekonvalesens. 

FUNKTIONSPLUSS, bl.a. takket være enkel aktivering av et 
scenario for undersøkelser med en belysningsstyrke på 
1000 lux i pasientrommet.

FOR ARBEIDSPLASSEN

300 lux

 Kunstlysandel

 Tilstrekkelig dagslys

 Tilstede

 Ikke tilstede

 Lege/pleiepersonell
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STYRE INDIVIDUELT
ENKEL BETJENING OG 
KONFIGURERING

ESYLUX ELC-bryter for kontorer, klasserom og pasientrom for intuitiv, manuell overstyring.230 V-bryter

VIA TRYKKNAPP
Den manuelle betjeningen av ELC-lyssystemene gjøres ved behov med 
vanlige 230 V-impulsbryter, og det kan være en vesentlig fordel ikke bare 
ved oppgraderinger av eksisterende installasjoner. 
Som alternativ har ESYLUX utviklet ELC-bryteren. Takket være det klare 
symbolspråket legger de til rette for intuitiv overstyring, og de gir i tillegg 
til kobling og demping mulighet til aktivering av scenarioer og også 
tilpasning av lysfargen i systemer med SymbiLogic. I tillegg til utførelser for 
standardinstallasjoner for eksempel på kontorer er også spesialvarianter for 
bruk i pasientrom og klasserom tilgjengelige.

MED ESY-PEN OG ESY-APPEN
Enten det er grunnkonfigurasjon for standarddrift, utforming av individuelle 
scenarioer eller spontan overstyring: Med ESY-Pen og ESY-appen kan 
innstillingene til ELC-lyssystemene enkelt tilpasses egne ønsker. I tillegg 
kan konfigurasjoner av hele bygninger lagres og parametere for individuelle 
rom overføres via kloning. Praktisk: En oversikt over prosjektet kan deles 
som PDF og skrives ut. 
ESY-Pen kan også brukes direkte på arbeidsflaten for lysmåling. I 
Standalone-drift fungerer den som en rask fjernkontroll for sluttbrukeren.

Knapp 1
AV/PÅ og valg av styringsmodi
RØD: Lyseffekt
GRØNN: Fargetemperatur

Knapp 2 + 3
RØD: Regulering/dimming
GRØNN: Kald/varm
(Se Kort veiledning for detaljer)

Prosjektdokumentasjonen blir 
sammenfattet i en PDF-rapport, som 
kan sendes og ved behov skrives ut.

Med ESY-Appen har du alltid 
prosjektbiblioteket med deg! 
For maksimal fleksibilitet: Opprett 
prosjekter på kontoret og bare overfør 
dem til byggeplassen.

Allerede gjennomførte konfigurasjoner 
kan hentes opp og overføres til 
produkter av samme type (kopiering) 
ved hjelp av ESY-Pen.

KOPIERINGMOBIL FORVALTNING

ESY-Pen og ESY-Appen gjør det 
mulig med enkel idriftsetting og 
programmering.

PROGRAMMERING DOKUMENTERE

ESY-PEN
El-nr. 14 372 11

Finn ut mer på 
www.esylux.no/esy-pen

ESY-APP
Last ned gratis

Venstre bryter
Kort trykk:  
Slå på/av
Langt trykk:  
Dimming
Høyre bryter
Kort trykk:  
Individuelle scenarioer
Langt trykk:  
Endring av lysfargen
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