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Päivitys parhaaseen 
työvalaistukseen: 
Lisätoimintoja 
valaistusjärjestelmiin 
ESYLUX Light Control ELC:n 
avulla 
ESYLUX Light Control -valaistusjärjestelmä on energiatehokas Human 
Centric Lighting -ratkaisu, jossa on Plug-and-Play-asennus. Nyt valmistaja 
ESYLUX esittelee lisätoiminnon, joka laajentaa huomattavasti järjestelmien 
käyttömahdollisuuksia. Määritys-, aika-, integrointi- ja ohjaustoiminnot 
tuovat lisää joustavuutta, ja niiden ansiosta valaistus voidaan mukauttaa 
käyttäjien mieltymyksien mukaan.  
 
Essenissä sijaitseva RWE AG:n pääkonttori, tanskalainen Jyske Bankin 

palveluosasto ja Berliinissä sijaitseva Helmholtz-Zentrum ovat vain joitakin 

esimerkkejä työpaikoista, jotka käyttävät ESYLUX Light Control ELC -

valaistusratkaisuja. ELC-valaistusjärjestelmät koostuvat toisiinsa sovitetuista 

valaisimista, läsnäoloilmaisimista, ohjausyksiköistä ja johdoista. Järjestelmien 

määritys-, aika-, integrointi- ja ohjaustoiminnot mahdollistavat joustavan 

valosuunnittelun erilaisissa käyttötilanteissa. 

 

Joukkotoiminto tuo lisää mukavuutta avotoimistoihin 
Yksi esimerkki määritystoiminnoista on joukkotoiminto. Sen avulla voidaan estää 

erillisten valosaarekkeiden syntyminen avotoimistoissa, joissa kaikki alueet eivät 



  

 

 

 

ole käytössä. Tämä saadaan aikaan verkottamalla keskenään järjestelmäryhmiä, 

jotka viestivät keskenään ja säätelevät itsenäisesti huoneen eri alueiden 

valaistusta integroidun läsnäoloilmaisimen avulla. Jos työpisteet eivät ole tietyllä 

huonealueella käytössä, niiden valaistusta ei sammuteta automaattisesti vaan 

käyttöön otetaan himmennetty suunnistusvalo. Paikalla olevat työntekijät hyötyvät 

miellyttävästä ja vähäkontrastisesta valaistuksesta, joka ei rasita silmiä. Vasta kun 

viimeinen työntekijä on poistunut toimistosta, järjestelmä sammuttaa kaikki 

valaisimet. 

 

Ryhmien ja valokanavien joustava määrittäminen  
Valaisinryhmien muodostaminen, skaalaaminen ja yhdistäminen onnistuu ELC-

valaistusjärjestelmissä Plug-and-play-tekniikalla. Tehdasasetusten ansiosta 

järjestelmä on asennuksen jälkeen heti käyttövalmis. Järjestelmien entistä 

yksilöllisempi määrittäminen on helppoa ESY-Penin ja ESY-sovelluksen avulla. 

Esimerkkinä tästä on käyttökohteen mukaisten tilojen luominen valaistustilojen 

muokkausohjelmalla. 

 

Käytettävissä on jopa neljä valokanavaa, joten valonsäädössä voidaan lisätä 

huonealueita tai valaista niitä eri tavalla joko jatkuvasti tai valaistustilakohtaisesti. 

Ohjausyksiköiden valaistuslähdöt voidaan määrittää joustavasti näihin 

valokanaviin. Jos järjestelmä koostuu useasta itsesäätyvästä ryhmästä, 

esimerkiksi eri ryhmien valaisimet voidaan määrittää samaan valokanavaan. 

Valaistustilassa valaisimia voidaan ohjata synkronisesti toisiinsa nähden, kun taas 

vakiokäytössä niitä säädetään kulloisenkin ryhmän sisällä. 

 

Projektinhallintaa mobiililaitteella ESY-Penillä ja ESY-sovelluksella 
Jos toimintojen koko laajuus ja käyttöesimerkit kiinnostavat, lisätietoa saa 

tutustumalla ESYLUX ELC Konzept & Funktionen -esitteeseen, joka on 

ladattavissa ESYLUX-verkkosivustosta. ELC-valaistusjärjestelmien integroitu 

SymbiLogic-tekniikka tuottaa energiatehokkaan Human Centric Lighting -

ratkaisun. ESY-Pen ja ESY-sovellus mahdollistavat parametrien määrittämisen 

lisäksi vaivattoman kauko-ohjauksen, valomittauksen ja mahdollisuuden hallita 

projektikirjastoja mobiililaitteella. 

 

 



  

 

 

 

 
 

  



  

 

 

 

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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ESYLUX GmbH 

Christian Schöps 

Yritysviestinnän edustaja 

Puhelin +49 (0) 4102 88 880-2017 

Sähköposti christian.schoeps@esylux.com 
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Kuva & kuvatekstit 
 

 
ESYLUX ELC -lisätoiminto 1  Lähde: iStock.com/imaginima/ESYLUX 
ELC-valaistusjärjestelmät tuottavat energiatehokkaan Human Centric Lighting -

ratkaisun. 

 

 

 

 
ESYLUX ELC -lisätoiminto 2 Lähde: ESYLUX 
Asennus sekä ryhmittely, skaalaus ja verkottaminen onnistuvat Plug-and-play-

tekniikalla. 
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