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Entistä parempi työvalaistus 
Plug-and-play-tekniikalla:  
ESYLUX CELINE-2 
Enemmän valotehoa, parannettu energiatehokkuus: ESYLUXin CELINE-2-
sarjan upotettavat kattovalaisimet parantavat ESYLUX Light Control ELC -
valaistusjärjestelmien toimintaa entisestään. Ne voidaan integroida ja 
ryhmitellä järjestelmiin Plug-and-play-tekniikalla, ja niitä voi käyttää 
lisävarusteena saatavien kytkettävien ohjainsarjojen kanssa myös muissa 
valaistusjärjestelmissä. Malliston Tunable White -mallit ja niiden 
SymbiLogic-tekniikka mahdollistavat energiatehokkaan Human Centric 
Lighting -valaistuksen. 
 
Kun tilauksia on paljon ja työvoimaa vähän, yksinkertaiset ratkaisut ovat erittäin 

kysyttyjä. Sen vuoksi ESYLUX Light Control ELC -valaistusjärjestelmien kaikki 

osat on helppo asentaa, ryhmitellä skaalata ja verkottaa Plug-and-play-tekniikalla. 

CELINE-2-sarjan myötä ESYLUX optimoi järjestelmien kattovalaisimet ja 

parantaa lisävarusteina saatavien ohjainsarjojen avulla niiden 

käyttömahdollisuuksia myös muissa järjestelmissä. 
 
Suurempi valonmäärä ja taloudellisempi valotuotto 
Edeltävän CELINE-sarjan tapaan CELINE-2-sarjan LED-valojen 

taustavalorakenne tuottaa tasaisen valaistuksen ja pitkän käyttöiän. Valonmäärä 

ja valotuotto paranevat entisestään ollen nyt jopa 4 600 lm ja 139 lm/W. Samalla 

ESYLUX on vähentänyt valaisimien painoa ja madaltanut asennussyvyyttä. Näin 

valaistuksen painokuorma pienenee ja asennus on helpompaa. RJ45-liittimet 

sijaitsevat nyt kotelon kyljestä lähtevissä kaapeleissa, mikä helpottaa ELC-

valaistusjärjestelmän ohjausyksiköiden Plug-and-play-ominaisuuden käyttöä 

entisestään. 



  

 

 

Plug-and-play ohjainsarjat ON/OFF-, DALI- ja DT-8-käyttöä varten 
Lisävarusteena saatavat ohjainsarjat, joissa on WAGO-WINSTA-liitäntä tai 

pistoliittimet, mahdollistavat valaisimien liittämisen myös muihin järjestelmiin 

yksinkertaista kytkentäkäyttöä tai DALI-ohjausta varten. Saatavana on myös DT8-

yhteensopiva ohjainsarja. Tunable White -valaisinmalleja voi käyttää Human 

Centric Lighting -valaistuksen järjestämiseen työpaikoilla myös ilman ELC-

valaistusjärjestelmää, joskaan tällöin ei voi käyttää ESYLUXin energiatehokasta 

SymbiLogic-tekniikkaa.  

 

CELINE-2-sarjan upotettavia kattovalaisimia on saatavana malleina, joissa 

valonväri on kiinteä 3 000 K tai 4 000 K. Valaisimet soveltuvat päätetyöskentelyyn 

tiloissa, joissa on järjestelmäkatto, ja sopivilla tarvikkeilla ne voi myös pinta-

asentaa tai upottaa kattoon. Ne tuottavat välkkymätöntä valoa, joka ei rasita 

silmiä. Erilaisiin järjestelmäkattoihin sopivien versioiden lisäksi saatavana on 

erilaisia diffuusorityyppejä. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

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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Kuva & kuvatekstit 
(Lähde: ESYLUX GmbH) 

 

 
Kattovalaisimet, CELINE-2-sarja 
CELINE-2: Plug-and-play-tekniikka mahdollistaa parhaan työvalaistuksen, ja 

valaisimia voi käyttää myös muissa kuin ESYLUX Light Control -

valaistusjärjestelmissä. 
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