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Kapea ja älykäs: 
ALVA-sarjan DALI-
pollarivalaisimet, joissa on 
integroidut anturit 
ESYLUX laajentaa ALVA-sarjaansa kapeilla LED-pollarivalaisimilla, joissa on 
lisävarusteena integroitu DALI-liikeilmaisin. Valaisimien halkaisija on 
100 mm, ja ne ohjaavat liikeilmaisimen avulla kokonaista valaisinryhmää 
liikkeen ja päivänvalon mukaan. Kun liikettä ei havaita, ne toimivat 
himmennettyinä opastevaloina. Kuten kaikissa sarjan valaisimissa, kestävät 
alumiinikotelot hylkivät likaa ja ne on lisäksi suojattu suolapitoista meri-
ilmaa vastaan. 

Energiatehokas turvallisuus, kulkureittien valaiseminen ja edustava ulkoasu – 

nämä ovat kestävän rakenteen lisäksi ulkovalaistuksen tärkeimpiä ominaisuuksia. 

ESYLUX tarjoaa erityisen tyylikkään vaihtoehdon ja täydentää nyt ALVA-sarjaa 

kapeilla pollarivalaisimilla, joissa on lisävarusteena integroitu DALI-liikeilmaisin.  

Valaisinryhmän ohjaus DALI-Broadcastin avulla 
Sen halkaisija on 100 mm ja korkeus 700 mm. Broadcast-käytössä voi 

liikeilmaisimien avulla liikkeen ja päivänvalon mukaan ohjata koko valaisinryhmää, 

kuten anturittomia DALI-pollarivalaisimia. Valaisinryhmään voidaan integroida 

myös muita liikeilmaisimilla varustettuja pollarivalaisimia, jolloin liikkeisiin 

reagoidaan eri alueilla. ESYLUX tarjoaa lisävarusteena DALI-toimilaitteen, jonka 

avulla liikeilmaisin kytkee tarvittaessa myös 230 V:n valaisimia. 

 

Lisävarusteena opastevalo 



  

 

 

 

Valaisinryhmän ohjaus tapahtuu DALI-Broadcastin avulla. Hämäräkytkintilassa 

valot voivat vaihtoehtoisesti kytkeytyä päälle myös liikkeestä riippumatta, jos 

päivänvaloa ei ole riittävästi. Kun liikettä ei havaita, ilmaisin voi myös kytkeä 

edustavan, turvallisuutta tuovan himmennetyn opastevalon. Ilmaisin on 

tehdasasetuksilla heti käyttövalmis, ja sen jälkeen se voidaan määrittää 

yksilöllisesti PDi DALI -kaukosäätimellä tai ESY-Penin ja ESY-sovelluksen avulla. 

 

Uudet ALVA-pollarivalaisimet ovat antrasiitinharmaita, värilämpötilaltaan 

valinnaisesti 3000 K tai 4000 K, ja niissä on opalisoitu tai kirkas diffuusoripinta. 

Valaisimien iskunkestoluokka on IK09 ja kotelointiluokka IP65. Jauhepinnoitettu 

pinta on suojattu suolapitoista meri-ilmaa vastaan. Pinta kestää myös hyvin 

kemiallisia liuotinaineita, joten graffitien ja muiden pinttyneiden tahrojen 

puhdistaminen on helppoa.  

 

 

 

 

  



  

 

 

 

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) 

 

 

 
ALVA BL 700/100 MD DALI  
Kapea ja älykäs: Esyluxin uudet ALVA-pollarivalaisimet, joissa on integroitu DALI-

liikeilmaisin. 
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