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Toimistojen, oppilaitosten ja terveydenhoitolaitosten energiatehokkaaseen 
modernisointiin on monta hyvää syytä, mutta se on usein kallista ja hidasta 
ja se vaatii paljon suunnittelua. ESYLUX tarjoaa tähän sopivia ratkaisuja: 
sen älykkäät, helppokäyttöiset ja taloudelliset automaatio- ja valaistusratkaisut 
ovat energiatehokkaita, minkä lisäksi ne parantavat elämänlaatua merkittävästi.

ESYLUXin kehittämä innovatiivinen Light Control ELC -ohjaustekniikka 
yksinkertaistaa tilojen valaistus- ja ilmastointiratkaisuja merkittävästi. Lisäksi 
se tarjoaa parasta mahdollista valonlaatua myös pienellä budjetilla. Katto-
valaisimista, antureista ja ohjausyksiköistä koostuva ELC-valaistusjärjes-
telmä voidaan asentaa Plug-and-play-tekniikalla, joten se on käyttövalmis 
nopeasti ja ilman ohjelmointia. Näin modernisointi onnistuu ilman pitkiä 
käyttökatkoksia. ESYLUXin integroitu SymbiLogic-tekniikka huolehtii 
energiatehokkaasta Human Centric Lighting -valaistuksesta, joka yhdessä 
tarpeen mukaan ohjautuvan ilmastoinnin kanssa takaa ihanteellisen ilma-
piirin. jokaisella työpisteellä.

ESYLUX Light Controlin kokonaiskustannukset ovat muihin ratkaisuihin 
verrattuna ainutlaatuisen alhaiset. Kiinteistön arvo nousee ja laatuun 
on varaa, kun käytetään älykkäitä konsepteja. Hyödy helppokäyttöisistä 
tilaratkaisuista, joissa yhdistyvät paras hinta–laatusuhde, paras valonlaatu 
ja erinomainen energiatehokkuus. Tutustu ESYLUX Light Controliin.
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Sisätilojen ihanteellinen valaistus noudattaa auringon ja sinisen taivaan 
aikaansaamaa päivänvalon luonnollista muutosta. Kirkkaus ja valon väri siis 
muuttuvat päivän mittaan, ja valaistusvoimakkuus ylittää standardien mukaiset 
vähimmäisvaatimukset selvästi. Tällä laadukkaalla valaistusratkaisulla on 
monia vaikutuksia: Se lisää elinvoimaa ja parantaa keskittymiskykyä. Lisäksi 
se tukee ihmisen yleistä hyvinvointia ja suorituskykyä.

ELC-ratkaisuihin integroitu SymbiLogic-tekniikka yhdistää saumattomasti 
ihmisen kannalta parhaan valon ja älykkään ohjauksen. Se tuottaa biolo-
gisesti vaikuttavan valon, jonka dynaaminen kirkkaus ja väri parantavat 
elämänlaatua merkittävästi. Näin se auttaa ihmisiä työskentelemään myös 
päivän väsyttävimmän vaiheen yli, mikä tuo hyvinvointia koko päivään. 
Koska SymbiLogic on integroitu ELC-järjestelmään, se takaa parhaan 
mahdollisen energiatehokkuuden. Tällöin valaistusta ei kytketä käyttöön 
pelkästään läsnäolon ja päivänvalon mukaan. SymbiLogic käyttää mukau-
tuvaa HCL-valonohjausta, joka hyödyntää päivänvaloa energiatehokkaasti 
kirkkauden muuttuessa. Näin se yhdistää luotettavan tekniikan kaikista 
moderneimpaan sisävalaistukseen.

Olipa kyseessä esimääritetty tai vapaasti määritettävä ELC-ratkaisu, 
SymbiLogic voidaan asentaa vain muutamassa vaiheessa, ja se on heti 
käyttövalmis. Voit siis modernisoida tilat biologisesti vaikuttavalla valolla 
milloin tahansa ilman käyttökatkoksia.

VÄLKKYMÄTÖN JA MIELLYTTÄVÄ VALAISTUS

Jotta valon myönteinen biologinen vaikutus ei heikkenisi, kiinnitämme 
valonlaadun lisäksi huomiota pieneen välkyntäkertoimeen. LED-valot 
nimittäin reagoivat vaihtovirran luonnolliseen vaihteluun nopeammin ja 
välittömämmin kuin perinteiset hehkulamput. Ne saattavat välkkyä, mikä 
voi aiheuttaa väsymistä ja huimauksen tunnetta. ELC-valaistusratkaisumme 
tuottavat täysin välkkymätöntä valoa, mikä mahdollistaa terveellisen 
työskentelyn.

Lähde: Tutkimus: ”Quantified benefits of Human Centric Lighting”, Lighting 
Europe ja ZVEI, huhtikuu 2015
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KUSTANNUKSET LASKUUN , TEHOKKUUS NOUSUUN

ELC-järjestelmäratkaisuissa kaksi versiota, jotka täyttävät erilaiset vaatimukset. 
Kukin on saatavilla ainutlaatuisen edulliseen neliöhintaan. SymbiLogic-tek-
niikalla varustettu versio mahdollistaa tehokkaan Human Centric Lighting 
-valaistuksen, ja se sopii esimerkiksi avotoimistoihin, potilashuoneisiin tai 
muille työpaikoille, joissa ihmisiä on jatkuvasti. Vakiovalonvärillä varustettu 
versio sopii erityisesti käytäviin, sisäänkäynteihin, porraskäytäviin ja vastaaviin 
tiloihin. 

Molemmat versiot toimitetaan täydellisinä, käyttövalmiina järjestelminä. Ne 
sisältävät valaisimet (CELINE- ja NOVA-sarja), läsnäoloilmaisimet 
(COMPACT-sarja) ja älykkään ohjauksen (SMARTDRIVER).

ESYLUX Light Control tuottaa parhaan mahdollisen työskentelyvalaistuksen 
toimistoissa, oppilaitoksissa ja terveydenhoitolaitoksissa. Valonlaadun lisäksi 
myös taloudellisuudella on merkitystä. Parhaankin valaistusratkaisun on 
sovittava yhteen budjetin ja hankesuunnitelmien kanssa, jotta se on toteu-
tuskelpoinen. ESYLUX Light Control mahdollistaa elämänlaadun parantamisen 
erittäin pienillä investointikustannuksilla. Se on pitkäkestoisesti hyvin 
kustannustehokas. 

ENERGIATEHOKAS 
HUMAN CENTRIC LIGHTING -RATKAISU

LÄSNÄOLON JA PÄIVÄNVALON MUKAAN 
MUUTTUVA VAKIOVALONSÄÄTÖ 

6.00 12.00 18.00

500 lux

Täydellinen tapa hyödyntää päivänvaloa: läsnäoloilmaisimen 
vakiovalonsäätö.

ESYLUXin SymbiLogic-tekniikka: läsnäoloon ja päivänvaloon 
mukautuva HCL-valonsäätö.

 Keinovalon osuus

 Riittävä päivänvalo

  paikalla

  poissa

 Keinovalon osuus

 Riittävä päivänvalo

  paikalla

  poissa

Valittavissa myös muita toimistoihin, 
oppilaitoksiin ja terveydenhoitolaitoksiin 
optimoituja vaihtelumahdollisuuksia.

6.00 12.00 18.00

500 lux
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PLUG-AND-PLAY  
 AIVAN UUDELLA TAVALLA

Kytke ja käytä! Järjestelmävalaisimien ja -anturien jännitteensyöttö hoituu 
ELC-valaistusjärjestelmän SmartDriver-ohjausyksikön avulla, joten ne voidaan 
kytkeä helposti Plug-and-play-tekniikalla. Sen ansiosta asennus sujuu 
selvästi nopeammin. 

Monimuotoisetkaan tilat eivät tällöin vaadi vaivalloisia ohjelmointitoimen-
piteitä, joten asennus onnistuu myös ilman ESYLUX-asiantuntijan apua. Va-
laisinryhmien muodostaminen ja skaalaaminenkin tapahtuu pistoliitäntöjen 
avulla, joten virheiden vaara on minimaalinen. Useiden ryhmien Plug-and-
play-verkotus ELC-väylän avulla mahdollistaa lisäksi yksilöllisen valonsäädön 
huoneen eri osissa – ja kaikkien ryhmien keskitetyn, samanaikaisen ohjauksen 
yhden painikkeen painalluksella.

Voit vapaasti valita käyttökohteeseesi parhaiten soveltuvan järjestelmämallin: 
joko valmiiksi määritetyt, toimistoihin, luokka- ja potilashuoneisiin soveltuvat 
asennusvalmiit sarjaratkaisut tai seitsemän yksinkertaisen vaiheen avulla 
koottavan oman järjestelmäsi.

HELPPO 7-VAIHEINEN VAPAA 
MÄÄRITYS

1.  ELC-päävalaistuksen 
 valaisinmalli

2. ELC-valaisimien tyyppi

3. ELC-valaisimien lukumäärä

4. ELC-ohjaus

5. ELC-anturi

6. RJ45-kaapeli

7. Lisävarusteet

ESIMÄÄRITETYT, 
VAKIOMALLISET SARJAT

Quadro-sarjat:
tavallisiin toimistoihin 
enint. n. 20 m²

Classroom-sarjat: 
tavallisiin luokkahuoneisiin 
enint. n. 60 m²

Education-sarjat:
tavallisiin opetustiloihin, joissa 
ei ole taulua
enint. noin 60 m²

Patient Room -sarjat: 
kahden hengen potilashuoneisiin 
enint. noin 30 m²

•  ELC-ohjausyksikköjen, ELC-kattovalaisimien ja ELC-anturien yhdis-
telmät ovat skaalattavissa kaikkiin huonekokoihin.

•  Käytettävissä on jopa neljä valokanavaa valaistustilojen yksilölliseen 
ohjaukseen: 
SymbiLogic-järjestelmät: 2 kanavaa 
Muuttumattoman valonvärin järjestelmät: 4 kanavaa

•  ELC-väylän ansiosta valonsäätö voidaan toteuttaa yksilöllisesti 
huoneen eri osissa, mutta kaikkia ryhmiä ohjata keskitetysti 
samanaikaisella ohjauksella. Mm. joukkotoiminnon hyödyntäminen 
edellyttää eri ryhmien välistä tiedonsiirtoa ELC-väylän kautta. 

HELPOSTI SKAALATTAVISSA

ELC-valaisimien 
enimmäismäärä 
ELC-ohjausyksikköä 
kohden

ELC-ohjausyksikköjen 
enimmäismäärä 
ryhmää kohden

ELC-valaisimien 
enimmäismäärä 
ryhmää kohden

Ryhmiä enintään 
ELC-väylää kohden

ELC-valaisimien 
enimmäismäärä 
yhteensä

SymbiLogic 
(2700–6500 K TW)

SMARTDRIVER x4 TW ELC 4 10 40 10 400

SMARTDRIVER x6 TW ELC 6 6 36 10 360

SMARTDRIVER x8 TW ELC 8 5 40 10 400

Muuttumaton 
valonväri 
(3000 K / 4000 K)

SMARTDRIVER x4 ELC 4 20 80 10 800

SMARTDRIVER x8 ELC 8 10 80 10 800
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•  Valonsäätö huoneen eri osissa
•  Joukkotoiminto
•  Määritys valokanavia hyödyntäen
•  Kanavien vapaa kohdistus
•  Vapaavalintaiset kanava- ja ryhmäyhdistelmät
•  Kanavaperusteinen valaistustilojen hallinta

MÄÄRITYS- 
 TOIMINNOT

•  230 V:n laitteiden integrointi
•  DALI-ohjainten power cut-off -toiminto
•  Helppo KNX-järjestelmäintegrointi

INTEGROINTI-
 TOIMINNOT

•  Suunnistusvalo
•  Nopeampi järjestelmän käynnistys
•  Älykkäät valaistusolot

AIKA-
 TOIMINNOT

•  Vaihtoehtoiset käyttötilat
•  Manuaalinen yliohjaus painikkeiden ja tilojen avulla
•  ESY-Pen-kynä ja ESY-sovellus

OHJAUS-
 TOIMINNOT

ELC-valaistusjärjestelmien Plug-and-play-asennus ja älykkäät 
tehdasasetukset takaavat, että asennus sujuu nopeasti ja järjestelmän voi 
ottaa käyttöön välittömästi ilman vaivalloisia ohjelmointitoimenpiteitä. Jos 
toimistojen, oppilaitosten ja terveydenhoitolaitosten järjestelmiä on tämän 
lisäksi tarpeen vielä mukauttaa, se onnistuu lukuisten määritys-, aika-, 
integrointi- ja ohjaustoimintojen avulla vaivattomasti. 

ELC-LISÄTOIMINNOT
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PÄIVITYS
TOIMISTORAKENNUKSET

ESYLUX Light Control takaa energiatehokkaan, biologisesti vaikuttavan 
valon. Joukkotoiminto tekee vähäiselläkin käytöllä olevasta toimistotilasta 
miellyttävän työskentelytilan. Se takaa, että käytössä olevissa tiloissa 
palaa himmennetty suunnistusvalo. Se on työntekijöiden kannalta paljon 
mielekkäämpää kuin työskentely erillisessä valosaarekkeessa.

Samalla se myös pitää huolen siitä, ettei kenenkään tarvitse astua kirkkaasta 
toimistosta pimeään käytävätilaan: viiveajan umpeuduttua käytävävalaistus 
ei sammukaan, vaan siirtyy automaattisesti energiaa säästävään 
suunnistusvalotilaan.

OPPILAITOKSET

ESYLUX Light Control -tekniikan avulla valaistusta voidaan ohjata tarpeiden 
mukaan myös kouluissa ja yliopistoissa. Ratkaisu edistää kaikkien 
hyvinvointia, säästää mahdollisimman paljon energiaa ja pätee yhtä lailla 
opetustiloissa käytettävään, läsnäolon mukaan ohjautuvaan ja biologisesti 
vaikuttavaan valoon kuin suunnistusvaloonkin.

Oppilaitoksissa on usein toimintaa myös iltaisin. ELC-valaistusjärjestelmät 
voidaan mukauttaa tällaisiin käyttöolosuhteisiin lyhentämällä suunnistus-
valon paloaikaa iltaisin ja öisin tai kytkemällä se kokonaan pois käytöstä.

TERVEYDENHOITOLAITOKSET

Potilashuoneet toimivat samaan aikaan lepo- ja hoitotiloina, ja niissä tarvitaan 
teknisiä ratkaisuja, joissa ihmiset ja paranemisprosessi ovat etusijalla Ne 
voidaan toteuttaa vain tarpeen mukaan ohjautuvan automaation ja älykkäiden 
valaistusratkaisujen yhdistelmällä:

Human Centric Lighting -valaistus tekee hyvää, virkistää ja parantaa unen 
laatua, HCL-valonsäätö mukautuu päivänvalon mukaan ja puoliautomaattinen, 
läsnäolon mukaan ohjautuva valaistuksen kytkentä auttaa minimoimaan 
energiankulutuksen myös huoneissa, joissa ei ole ketään. 

Painikkeen avulla potilaat ja henkilökunta voivat ohittaa ja käyttää tiloja 
manuaalisesti milloin tahansa. Valittavissa on esimerkiksi tutkimusten 
ajaksi tehokas 1000 luksin valaistustila.

MAISEMAKONTTORI
SymbiLogic-tekniikalla tuotettu valo lisää motivaatiota ja 
työskentelytehokkuutta.

LISÄTOIMINTONA, mm. joukko- ja suunnistusvalotoiminnot, 
jotka huolehtivat esimerkiksi avotoimistojen optimaalisista 
valaistusoloista.

LUOKKAHUONE
SymbiLogic-tekniikalla tuotettu valo edistää oppimisen 
edellyttämää keskittymiskykyä.

LISÄTOIMINTONA, mm. huoneen eri osien erillinen ohjaus, 
mikä edistää oppisisällön omaksumista.

POTILASHUONEET
SymbiLogic-tekniikalla tuotettu valo edistää kuntoutumista ja 
toipumista. 

LISÄTOIMINTONA, mm. mahdollisuus kytkeä johonkin 
potilashuoneen valaistustilaan 1000 luxin valaistusvoimakkuus 
tutkimuksia varten.

TYÖPAIKALLE

300 lux

 Keinovalon osuus

 Riittävä päivänvalo

 paikalla

 poissa

 Lääkärit/hoitohenkilökunta
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YKSILÖLLINEN OHJAUS
VAIVATON KÄYTTÖÖNOTTO 
JA ASETUSTEN MÄÄRITYS

ESYLUXin ELC-painikkeet toimistojen ja luokka- sekä potilashuoneiden intuitiiviseen, manuaaliseen yliohjaukseen.230 V:n painike

PAINIKKEELLA
ELC-valaistusjärjestelmien manuaalinen käyttö onnistuu tarvittaessa 
tavallisten 230 V:n painikkeiden avulla, mikä voi olla merkittävä etu 
vaikkapa olemassa olevien järjestelmien jälkivarustelua ajatellen. 
ESYLUX on myös kehittänyt tähän tarkoitukseen omat ELC-painikkeet. 
Painikkeiden selkeiden symbolien ansiosta yliohjaus sujuu vaivattomasti. 
Valojen sytyttämisen ja himmentämisen lisäksi niillä voidaan myös kytkeä
erilaisia valaistustiloja ja SymbiLogic-tekniikalla varustetuissa järjestelmissä 
myös mukauttaa valonväriä. Esimerkiksi toimistoihin tarkoitettujen 
vakiojärjestelmien ohella saatavana on myös potilas- ja luokkahuoneisiin 
tarkoitettuja erikoismalleja.

ESY-PEN-KYNÄLLÄ JA ESY-SOVELLUKSELLA
Olipa kyse vakiokäytön perusmäärityksistä, yksilöllisten valaistustilojen 
luomisesta tai spontaanista yliohjauksesta: ELC-valaistusjärjestelmien 
asetukset on helppo mukauttaa omien toiveiden mukaan ESY-Pen-kynällä 
ja ESY-sovelluksella. Tämän lisäksi niiden avulla voidaan tallentaa koko 
rakennusta koskevia määrityksiä ja siirtää yksittäisten tilojen asetuksia 
toisaalle kloonaustoimintoa hyödyntäen. Kätevää on myös se, että projektin 
yhteenvetotiedot on mahdollista jakaa ja tulostaa PDF-tiedostona. 
ESY-Pen-kynää voidaan käyttää myös suoraan työalueelta tapahtuvaan 
valomittaukseen. Standalone-käytössä kynä toimii loppukäyttäjän kauko-
ohjaimena.

Painike 1
ON/OFF ja ohjaustilan valinta
PUNAINEN: Valoteho
VIHREÄ: Värilämpötila

Painikkeet 2 + 3
PUNAINEN: kytkeminen/himmennys
VIHREÄ: Kylmä/lämmin
(Katso lisätietoja pikaoppaasta)

Projektin dokumentaatio voidaan koota 
PDF-raporttiin ja tarvittaessa lähettää tai 
tulostaa.

ESY-sovelluksen avulla oma projektikirjastosi
kulkee aina mukana. Voit hyödyntää 
erinomaisen joustavuuden, kun voit luoda 
projektit omassa toimistossasi ja ottaa ne 
käyttöön asennuspaikalla.

Voit käyttää aiemmin käytettyjä 
määrityksiä uudelleen ja välittää ne 
samantyyppisiin tuotteisiin ESY-Penin 
avulla (kloonaus).

KLOONAUSHALLINTA MOBIILILAITTEELLA

ESY-Pen ja ESY-sovellus helpottavat 
käyttöönottoa ja parametrien asetusta.

PARAMETRIEN ASETUS DOKUMENTOINTI

ESY-PEN
Tuotenro 26 185 06

Katso lisätietoja osoitteesta 
www.esylux.fi/esy-pen

ESY-APP
Lataa maksutta

Vasen painike
Lyhyt painallus:  
kytkeminen/katkaisu
Pitkä painallus:  
Himmennys
Oikea painike
Lyhyt painallus:  
yksilölliset valaistustilat
Pitkä painallus:  
valonvärin muuttaminen
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