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Lehdistötiedote – ESYLUX-ulkovalaistus 

Uudet ALVA-sarjan LED-pollarivalaisimet – 
180° valoaukko, kevytrakenteinen tai verkotettu 

Ahrensburg, 14. syyskuuta 2017. ESYLUX esittelee ALVA-
ulkovalaisinsarjansa uudet LED-pollarivalaisimet. Saatavana on nyt 
kevytrakenteisia ja tyylikkäitä malleja sekä valaisimia, joissa on rajoitettu 
180 asteen valoaukko. Sarjan kaikissa valaisimissa on likaa hylkivä 
alumiinipainevalettu kotelo, joka kestää jopa meri-ilmaa. Lisävarusteena 
saatava integroitu liikeilmaisin mahdollistaa 180 asteen malleissa älykkään 
DALI-valonhallinnan.  

Ulkotilojen valaistusratkaisut on sovitettava ympäristön vaatimusten mukaan. 

Samalla niiden on vastattava asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin. Niinpä ESYLUX 

laajentaa nyt ALVA-sarjan valikoimaansa uusilla pollarivalaisimilla, joiden 

rakenne soveltuu ihanteellisesti erityisiin käyttötarkoituksiin.  

180° valoaukko tai älykäs verkotus 
Joskus pollarivalaisimilla halutaan korostaa rakennuksen sisäänkäyntiä mutta ei 

sen vieressä olevaa terassia. Uudet ALVA-valaisimet, joissa on 180 asteen 

valoaukko, tarjoavat helposti kohdistettavaa valaistusta tällaisiin tilanteisiin. 

Valaisimista on saatavana antrasiitinharmaa ja valkoinen vaihtoehto sekä 

230 V:n malleja tai DALI-malleja. Lisäksi valikoimassa on erilaisia kokoja, 

diffuusoreja ja valonvärejä. Saatavana on myös liikeilmaisin ja integroitu DALI-

väyläjännitesyöttö. Näin kokonaisia valaisinryhmiä voidaan verkottaa älykkäästi ja 

ohjata yksinkertaisen DALI-järjestelmän avulla. Ryhmiin voidaan liittää myös 

perinteisiä valaisimia DALI-kytkimellä.  

Kevyt rakenne ja tyylikäs muotoilu 
Rakennuksen tyyli voi olla tärkeä tekijä ulkovalaisimen valinnassa. Perinteiset 

pollarivalaisimet voivat näyttää liian massiivisilta hienostuneissa ympäristöissä. 

Uudet, erittäin kevytrakenteiset ALVA-sarjan mallit soveltuvat erinomaisesti 

tyylikkäisiin ratkaisuihin: esimerkiksi 700 mm korkean valaisimen halkaisija on 

vain 100 mm. Valaisimet ovat saatavana antrasiitinharmaana ja valkoisena. 
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Lisäksi valikoimassa on erilaisia diffuusoreja ja valonväriltään 3000 K:n ja 4000 

K:n vaihtoehtoja. 

Kaikkia ALVA-sarjan valaisimia yhdistää kestävä rakenne. Niissä on kestävä 

painevalettu alumiinikotelo, jonka iskunkestoluokka on IK 09. Kotelon pinta 

jauhepinnoitettu ja suojattu suolapitoista meri-ilmaa vastaan. Pinta kestää myös 

hyvin kemiallisia liuotinaineita, joten graffitien ja muiden pinttyneiden tahrojen 

puhdistaminen on helppoa. LED-valojen käyttöikä on 50 000 tuntia (L80B10). 

Pollarivalaisimien lisäksi ALVA-sarjassa on valaistuskulmiltaan erilaisia 

kohdevalaisimia sekä seinä- ja kattovalaisimia, joihin on saatavana myös 

liiketunnistin. 

Uudet tuotevaihtoehdot täydentävät ALVA-tuoteperhettä, joka täyttää nyt kaikki 

kestävälle, energiatehokkaalle ja älykkäästi verkotettavalle 

ulkovalaisinjärjestelmälle asetetut vaatimukset. 
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Kuvat ja kuvatekstit 
(kaikki kuvat: ESYLUX GmbH) 

[Valokuva: ALVA] 
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ESYLUX – Performance for Simplicity 

ESYLUX kehittää, valmistaa ja myy tuotteita, jotka tuovat energiatehokkuutta, 

mukavuutta ja turvallisuutta rakennuksiin. Tärkeässä osassa ovat antureihin perustuva ja 

tarpeen mukaan ohjautuva automaatio sekä valaistus. Ratkaisuilla pyritään parantamaan 

ihmisten elämänlaatua älykkäästi ja helppokäyttöisesti siten, että ne täyttävät 

monimutkaisimmatkin vaatimukset mutta ovat silti helposti toteutettavissa. Yrityksen 

päätoimipaikka on Hampurissa. Sen yhteistyökumppaneja ovat tukkukauppiaat, 

asennuksia tekevät yritykset, sähkö- ja valaistussuunnittelijat sekä arkkitehdit. Nämä 

kumppanit luottavat ESYLUXiin, jolla on lähes 50 vuoden kokemus alan markkinoista 

sekä korkeat huoltovaatimukset ja joka on keskittänyt tutkimuksen, tuotekehityksen ja 

tuotannon Saksaan. Toiminta on maailmanlaajuista: ESYLUX tekee yhteistyötä 

17 kokeneen yrityksen kanssa viidellä eri mantereella. Sitä edustaa 13 tytäryhtiötä 

Euroopassa, Aasiassa ja Oseaniassa. ESYLUX Suomi on yksi sen tytäryhtiöistä. 

 

 

 

 

 

 

  


