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Älykkäiden 
valaistusjärjestelmien 
intuitiivinen käyttö: ESYLUX 
Light Control -järjestelmän 
uudet monitoimipainikkeet 
 
ESYLUX on lisännyt painikevalikoimaansa kaksi erikoismallia, jotka on 
kehitetty erityisesti ESYLUX Light Control -tekniikkaa tukevien älykkäiden 
valaistusjärjestelmien hallintaan. PUSH BUTTON 8x CLASSROOM ELC -
painiketta käytetään automaation ohittamiseen opetustiloissa ja PUSH 
BUTTON 8x PATIENT ROOM ELC puolestaan soveltuu valaistuksen 
erilliseen säätöön kahden vuoteen potilashuoneissa. Ne tukevat 
tilannekohtaisten valaistustilojen intuitiivista käyttöä sekä ESYLUXin 
energiatehokaan Human Centric Lighting -ratkaisun toteutuksessa 
käytettävää SymbiLogic-tekniikkaa yhteensä kahdeksan eri kosketuspinnan 
avulla. 
  
Vaikka manuaaliseen valonohjaukseen on tullut paljon lisää vaihtoehtoja viime 

vuosina, seinään kiinnitettävien painikkeiden suosio vakioratkaisuna ei ole 

hiipunut. ESYLUX halusi yksinkertaistaa tätä käyttötapaa entisestään ESYLUX 

Light Control ELC -ohjausjärjestelmää hyödyntävissä järjestelmissä, joten se 

kehitti ELC-painikkeet, joissa käytetään helposti ymmärrettäviä symboleja. 

 

Selkeät symbolit automatiikan ohittamiseen 
Valikoimaan on lisätty kaksi erikoismallia: PUSH BUTTON 8x CLASSROOM ELC 

-painiketta käytetään ilmaisimilla hallittujen valaistusjärjestelmien automatiikan 

ohittamiseen opetustiloissa, ja sen kahdeksan eri kosketuspinnan avulla voidaan 

kytkeä ja himmentää valoja sekä valita erilaisia tiloja. Opettajat voivat helposti 



  

 

säätää valaistusta esimerkiksi tukemaan oppilaiden keskittymistä kirkkaan 

viileänsävyisen valon avulla tai hillitsemään motorista levottomuutta 

himmennetyllä 2 700 K:n valolla stressaavissa tilanteissa. SymbiLogic-logolla 

merkitty kosketuspainike ottaa käyttöön ESYLUXin Human Centric Lighting -

ratkaisun. 

 

Erillisiä tiloja tai energiatehokas Human Centric Lighting -valaistus 
SymbiLogic-kosketuspainike on myös PUSH BUTTON 8x PATIENT ROOM ELC -

ratkaisussa, jotka on kehitetty erityisesti käytettäväksi kahden vuoteen 

potilashuoneissa. Valojen kytkemisen ja himmennyksen lisäksi ratkaisun avulla 

lääkärit ja hoitohenkilökunta voi esimerkiksi ottaa erikseen käyttöön 

vuodekohtaisen 1000 luksin tutkimusvalon tai neutraalin valkoisen 4000 K:n 

valon. Ruoka-aikoina potilas voi ottaa käyttöön lämpimän valkoisen 3000 K:n 

valon yhdellä painikkeen painalluksella. Yövalaistuksessa päävalaistus 

sammutetaan ja käytetään lisävaloja, jotka korostavat poistumisreittejä. 

 

Uudet ELC-painikkeet sisältyvät esimääritettyihin asennusvalmiisiin Classroom- ja 

Patientroom-sarjoihin, tai ne voidaan ostaa erikseen vapaasti määritettäviä 

järjestelmiä varten. ELC-valaistusjärjestelmät koostuvat peruskokoonpanona 

ELC-kattovalaisimista, ELC-ohjausyksiköstä ja ELC-ilmaisimista. Ne voidaan 

asentaa Plug-and-play-asennuksena ilman pitkiä käyttökatkoksia. Manuaalinen 

ohitus voidaan vaihtoehtoisesti toteuttaa 230 V:n painikkeella, DALI-painikkeella 

tai ESY-Penillä, ja esimääritettyjä tiloja voidaan muuttaa myöhemmin tarpeen 

mukaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ESYLUX – Performance for Simplicity 
ESYLUX kehittää, tuottaa ja myy automaatio- ja valoratkaisuja, jotka parantavat 

elämänlaatua ja energiatehokkuutta toimistorakennuksissa, opetustiloissa ja 

sairaanhoitolaitoksissa. Keskiössä ovat yksilölliset toiveet ja tarpeet, ja 

yrityksemme panostaa erityisesti tuoteratkaisujen helppokäyttöisyyteen. 50 

vuoden kokemus alalta on antanut meille niin tukkukauppiaiden, asennuksia 

tekevien yritysten, sähkö- ja valosuunnittelijoiden kuin arkkitehtienkin 

luottamuksen. Asiakkaamme ja kumppanimme luottavat myös ESYLUXin 

asiantuntijoiden tarjoamaan neuvontaan. Tutkimus, kehitys ja tuotanto Saksan 

Ahrensburgissa takaa tuotteiden korkean laadun. Toimintamme on 

maailmanlaajuista: ESYLUX tekee yhteistyötä kokeneiden yritysten kanssa. Useat 

tytäryhtiöt edustavat sitä Euroopassa, Aasiassa ja Oseaniassa. 

 

Lisätietoja on osoitteessa www.esylux.fi 
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ELC-painikkeet potilashuoneisiin ja opetustiloihin 
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