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Älykästä synergiaa: 
ELSA-2-sarjan alaspäin 
valaisevat kohdevalaisimet, 
joissa on integroidut anturit  
ELSA-2-sarjansa myötä ESYLUX esittelee ensimmäiset DALI- ja 230 V -
yhteensopivat kohdevalaisimet, joissa on integroitu läsnäolo- tai 
liikeilmaisin. Niiden avulla sarjan anturittomia valaisimia voidaan ohjata 
energiatehokkaasti. DALI-mallit on mahdollista kytkeä toimintaan ja 
himmentää vaihtoehtoisesti myös SwitchDIM-toiminnolla käyttämällä 
tavallisia yksinkertaisia painikkeita. Valaisinten matala asennuskorkeus 
antaa pelivaraa asennukseen. 
 
Mitä kattavampi tilatekniikka, sitä vaivalloisempaa suunnittelu ja asennus usein 

on. Niin esteettisessä kuin taloudellisessakin mielessä onkin järkevää vähentää 

laitteiden lukumäärä minimiin. Näin ollen automaation ja valon luoma synergia on 

hyödyntämisen arvoinen mahdollisuus. 

 

Älykkäät anturit diffuusorin keskellä 
ESYLUXin ELSA-2-sarjan alaspäin valaisevat LED-kohdevalaisimet ovat 

erinomainen esimerkki. Sarjaan kuuluu malleja, joiden diffuusoriin on integroitu 

läsnäolo- tai liikeilmaisin älykästä valo-ohjausta varten. Näin katto näyttää siistiltä 

ja erityisesti DALI-mallien asennus on yksinkertaisempaa kuin aiemmin. 

Saatavana on kohdevalaisimia joko läsnäoloilmaisimella tai ilman, mutta myös 

malleja, joissa on anturien lisäksi sisäänrakennettu DALI-jännitteensyöttö.  

 



  

 

 

 

Näin ollen sarja sisältää kaikki komponentit läsnäolon ja päivänvalon mukaan 

ohjautuvaan DALI-valaistusjärjestelmään. Anturit toimivat Broadcast-tilassa, joten 

yksilöllistä osoitetta ei tarvitse määrittää. Viiveajan umpeuduttua on mahdollista 

ottaa käyttöön jatkuva tai ajallisesti rajoitettu suunnistusvalo, jonka valoteho on 

10–40 %. Mikäli käyttäjä haluaa automaattisen ohjauksen sijaan mieluummin 

manuaalisesti himmennettävän ratkaisun, anturittomat DALI-kohdevalaisimet saa 

muunnettua sellaiseksi käyttämällä tavallisia 230 V:n painikkeita: valaisimiin on 

integroitu SwitchDIM-toiminto.  

 

Integroidulla liikeilmaisimella varustetut 230 V:n mallit 
DALI-mallien lisäksi ELSA-2-sarjaan kuuluu alaspäin valaisevia kohdevalaisimia, 

joissa on myös klassinen 230 V:n kytkentälaite. Myös niissä on integroidut anturit 

– liikeilmaisimen muodossa – eli niitä voidaan ohjata yhdessä anturittomien 

mallien kanssa. Tunnistusalueen kokonaishalkaisija on 8 m samaan tapaan kuin 

DALI-mallien läsnäoloilmaisimissa. 

 

Kuten jo edeltävässä ELSA-sarjassakin, myös ELSA-2-sarjan kohdevalaisinten 

pieni asennussyvyys takaa helpon asennuksen. Jo ennestäänkin erinomaista 

valotehokkuutta on parannettu lisää, joten se on jopa 100 lm/W. Älykkäiden 

tehdasasetusten ansiosta järjestelmä voidaan ottaa heti käyttöön, ja asetuksia on 

helppo muuttaa myöhemmin Mobil-PDi-/MDi -kaukosäätimellä tai ESY-Penillä ja 

ESY-sovelluksella. 

 

 

 
 



  

 

 

 

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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