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Toiminnallinen rakenne, 
kelluva valo: ESYLUXin 
SVENJA-kattovalaisimet  
ESYLUXin SVENJA-sarjan litteät ja pyöreät kattovalaisimet sopivat 
erinomaisesti esimerkiksi koulujen, vanhainkotien, sairaaloiden ja 
toimistojen yleisiin tiloihin. Valaisinten epäsuora valo saa pinta-asennetut 
valaisimet vaikuttamaan siltä, että ne kelluvat katossa. Vaihtoehtoisesti 
valaisimet voi asentaa roikkumaan katosta lisävarusteena saatavana olevilla 
pylvässeteillä tai kaapeleilla kiinnitettävillä heiluriseteillä. Sarjasta on 
saatavana sekä ON/OFF- että DALI-2-mallit läsnäolon ja päivänvalon 
mukaan toimivaan vakiovalonsäätöön. Valaisimien modulaarinen muotoilu 
mahdollistaa helpon asennuksen.  
 
Yhteiset tilat, kuten eteiset, auditoriot, taukotilat, yhteiset oleskelutilat ja ruokalat, 

vaativat esteettisesti miellyttäviä ja eritoten energiatehokkaita valaistusratkaisuja. 

Voidakseen täyttää nämä vaatimukset ESYLUX on kehittänyt LED-

kattovalaisinsarjan SVENJA, jonka valaisimet voi yhdistää yrityksen omaan 

älykkääseen ohjausjärjestelmään, mikä vähentää valaisinten energiankulutusta. 

 

Pyöreät ja litteät LED-kattovalaisimet kolmessa koossa 
Pyöreissä ja litteissä SVENJA-kattovalaisimissa on jauhepinnoitettu 

alumiinikotelo, ja saatavilla olevat halkaisijakoot ovat 450 mm, 600 mm ja 

900 mm. Valaisimet valaisevat epäsuorasti 35 %, mikä takaa upean tunnelman 

huoneessa, ja pinta-asennetut valaisimet vaikuttavat kelluvan katossa. 

Lisävarusteena on saatavana pylvässettejä tai kaapeleilla kiinnitettäviä 

heilurisettejä, joiden avulla valaisimet voi ripustaa kattoon. Laaja LED-

taustavalorakenne ja erikoislinssit takaavat yhtenäisen häikäisemättömän valon ja 

LED-valojen pitkän käyttöiän. Valojen valoteho on jopa 122 lm/W. 



  

 

 

 

 

ON/OFF-mallit ja DALI-2-yhteensopivat mallit vakiovalonsäätöön 
Sarjassa on valaisimia, jotka soveltuvat suoraviivaiseen valaisinten kytkentään, ja 

valaisinmalleja, joissa on DALI-2-sertifioituja kytkentälaitteita. Malleja on 

saatavana kolmessa halkaisijakoossa. DALI-2-teollisuusstandardi mahdollistaa eri 

valmistajien laitteiden yhteentoimivuuden, jonka avulla valaisimet voi integroida 

rakennusten keskusjärjestelmiin tai valaisinten yhdistäminen onnistuu ESYLUXin 

DALI-2-järjestelmän avulla monen huoneen kattaviin, ei-keskitettyihin APC-

läsnäoloilmaisimiin. APC-läsnäoloilmaisinten avulla toimiva läsnäolon ja 

päivänvalon mukaan toimiva vakiovalonsäätö minimoi valojen 

energiankulutuksen. 

 

Valaisinten modulaarinen rakenne sisältää kaksi pääosaa, eli ohjainlaatikon ja 

valaisimen rungon. Muotoilun ansiota valojen pinta-asennus on todella helppoa. 

Ohjainlaatikko asennetaan ja liitetään ensin, minkä jälkeen valaisimen runko 

liitetään laatikkoon sähköisen pistokeliitännän ja jousilukon avulla. Valaisimen 

runko kiinnitetään kahdella putoamisen estävällä suojakaapelilla. Toisin kuin 

monissa muissa valoissa, valaisimen runkoa ei tarvitse avata asennuksen 

missään vaiheessa. Yksi ihminen voi siis asentaa mallit, joiden halkaisija on 

450 mm tai 600 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



  

 

 

 

Tietoja ESYLUXista – Performance for Simplicity 
ESYLUX kehittää, valmistaa ja jälleenmyy älykkäitä automaatio- ja 

valaistusratkaisuja, jotka parantavat elämänlaatua ja energiatehokkuutta 

toimistorakennuksissa, oppilaitoksissa ja lääketieteellisissä laitoksissa. Ihmisten 

vaatimukset ja tarpeet ovat keskeisessä asemassa yrityksen toiminnassa. 

ESYLUX antaa suuren painoarvon erityisesti tuoteratkaisujensa yksinkertaiselle 

käyttöönotolle. ESYLUXin asiakkaisiin ja yhteistyökumppaneihin kuuluu 

tukkumyyjiä, asennusyrityksiä, sähkö- ja valaistusjärjestelmien suunnittelijoita ja 

arkkitehtejä, jotka luottavat yrityksen yli 50 vuoden kokemukseen alalla ja 

ESYLUXin asiantuntijoiden tarjoamaan yksilölliseen neuvontaan. Lisäksi ESYLUX 

täyttää korkeimmat tutkimuksen, kehityksen ja tuotannon laatuvaatimukset 

toimipisteessään Saksan Ahrenburgissa. Myyntiorganisaatiomme on 

maailmanlaajuinen: ESYLUX tekee yhteistyötä kokeneiden kauppakumppanien 

kanssa, ja sitä edustavat lukuisat jälleenmyyjät Euroopassa, Aasiassa ja 

Oseaniassa. 

Lisätietoja on osoitteessa www.esylux.fi 
 
 
Yhteyshenkilö lehdistölle 
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Christian Schöps 

Yritysviestinnän edustaja 
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Valokuvat ja kuvatekstit 
 

 
SVENJA 1 Lähde: ESYLUX 
SVENJA-kattovalaisinten tuottama epäsuora valo saa pinta-asennetut valot 

näyttämän siltä, että ne kelluisivat katossa. 

 

 

 
SVENJA 2 Lähde: ESYLUX 
Vaihtoehtona pinta-asennukselle ovat lisävarusteena saatavat pylvässetit tai 

kaapeleilla kiinnitettävät heilurisetit, joiden avulla valaisimet voi ripustaa kattoon. 
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