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Älykäs ohjaus, tehokas 
suojaus: ALMA-sarjan 
yleisvalaisimet 
ESYLUXin ALMA-sarjan LED-lampuilla varustetut seinä- ja kattovalaisimet  
soveltuvat erityisesti julkisten rakennusten käytävien, porraskäytävien, 
aulatilojen ja oheistilojen modernisointiin. Valinnaiset integroidut liike- ja 
valoanturit varmistavat käytön energiatehokkuuden, ja kotelointiluokka 
IP65, iskunkestoluokka IK10 sekä nollapistekytkentä puolestaan takaavat, 
että valaisimet kestävät pitkään.  
 
Toimistorakennusten, oppilaitosten ja terveydenhoitolaitosten huoneita koskeva 

käytäntö pätee myös niiden käytäviin: kun valot on kerran sytytetty, ne palavat 

yleensä koko päivän, mikä ei ole tarpeellista ja kuluttaa turhaan energiaa. 

ESYLUXin ALMA-sarjan LED-valaisimet ovat ratkaisu tähän ongelmaan.  

 

Lujatekoista eleganssia ja älykästä sisältöä 
Pyöreiden seinä- tai kattovalaisimien kuperien opaalinvalkoisten diffuusorien 

taakse kätkeytyy älykästä elektroniikkaa: Integroidun valoanturin sisältävän 

suurtaajuuksisen liikeilmaisimen ansiosta valot syttyvät vain silloin, kun lähistöllä 

on ihmisiä eikä ympäristön valoisuus riitä. Liikeilmaisimen tunnistusalue on 

360 astetta, ja kantomatkan läpimitta on 15 metriä. Sitä, viiveaikaa ja 

kirkkausarvoa voi säätää asteittain paikallisten olosuhteiden mukaan 

potentiometreillä. Releitä suojaavan nollapistekytkennän ansiosta valaisimien 

käyttöikä on korkea. 

 

Helppo verkottaa suuriin tiloihin 
Jotta useiden valaisinten verkottaminen olisi helppoa, niissä on esiasennettuna 

läpijohdotus pistoliittimen kautta. Tämä yhdistelmä mahdollistaa synkronoidun ja 



  

 

 

 

samanaikaisen hallinnan laajoilla alueilla, joissa tarvittaessa voidaan käyttää 

ALMA-malleja ilman integroituja ilmaisimia. Kaikkien mallien kotelointiluokka on 

IP65, joten ne kestävät luotettavasti voimakkaita aineita esimerkiksi 

saniteettitiloissa ja puhdistuksen yhteydessä. Lisäksi niiden iskunkestoluokka 

IK10, joten ne kestävät myös mekaanisia vaikutuksia. 

 
ALMA-valaisinten värilämpötila on 3 000 K tai 4 000 K, ja niiden keskimääräistä 

tarkempi värin yhdenmukaisuus on alle 3 MacAdamin ellipsiä. ESYLUX on 

asettanut myös välkyntäkertoimen riman korkealle: se on alle 3 %. Valaisinkotelon 

halkaisija on 300 mm.  

 

ESYLUX on kehittänyt suurtaajuuksisia ilmaisimia sisältäviä valaisimia, kuten 

ALMA-sarjan, aula-, käytävä- ja oheistiloja varten – passiivi-infrapuna-antureita 

hyödyntävien PIR-ratkaisujen lisäksi tai sijasta. ESYLUX suosittelee PIR-

tekniikkaa työpaikkojen kaltaisiin tiloihin, joissa ihmisiä oleskelee jatkuvasti, sillä 

se ei tuota säteilyä, mikä osaltaan auttaa vähentämään säteilykuormaa. PIR-

tekniikan pietsosähköiset puolijohdekiteet reagoivat liikkuvien ihmisten 

ruumiinlämpöön. 

 

 

 

 

  



  

 

 

 

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. Yli 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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Kuva & kuvatekstit 
(Lähde: ESYLUX GmbH) 

 

 

 
 

ALMA-sarjan seinä- ja kattovalaisimet 
Huomaamattomat suurtaajuuksiset ilmaisimet takaavat ALMA-valaisimien 

energiatehokkaan käytön. 
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