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PRANA+ SARJA – KOKONAISRATKAISU ÄLYKKÄÄSEEN TOIMISTOON

Tilastojen mukaan vietämme lähes 20 vuotta elämästämme työpaikalla.
Siellä syntyvät valmiudet, ideat ja arvot, jotka vaikuttavat elämäämme ja 
vievät meitä eteenpäin. Lyhyesti sanottuna: Tulevaisuus syntyy työpaikalla. 
Mutta miltä näyttää työpaikan tulevaisuus?

Tervetuloa älykkääseen toimistoon! Aikakaudella, jolloin kaiken on 
tapahduttava aina vain nopeammin, meiltä vaaditaan yhä joustavampaa, 
tehokkaampaa ja tuottavampaa työntekoa. Sen vuoksi on tärkeää, että 
työympäristömme täyttää nämä vaatimukset. Yksi vastaus tulevaisuuden 
vaatimuksiin on älykäs valaistus: uudet tekniikat, jotka luovat täydelliset 
valaistusolosuhteet kaikissa tilanteissa. Yhdessä uusimman automaatio- 
tekniikan kanssa syntyy älykkään valaistuksen muoto, joka mukautuu 
täydellisesti käyttäjän ja hänen tehtäviensä mukaan. Se takaa, että 
työskentelemme tuottavammin ja voimme työskennellessämme hyvin.
Lisäksi se parantaa energiatehokkuutta huomattavasti. On aika nähdä 
työpaikka uudessa valossa. PRANA+-sarja tekee toimistostasi älykkään 
valaistuksen avulla todellisen nykyajan toimiston!

VALON JA MUOTOILUN
LIITTO

PRANA+ PENDULUM LIGHT ja PRANA+ OFFICE FLOOR 
LIGHT
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TÄYDELLISESTI TOIMIVA MUOTO

Arvostetun hampurilaisen Peter Schmidt, Belliero & Zandée-suunnitte-
lutoimiston luomassa ja kehittämässä PRANA+ sarjassa pääosassa ovat 
luonnolliset rakenteet, puhtaat linjat sekä korkealaatuiset materiaalit. 
Sarjan muotokieli on sopusoinnussa valaisimen älykkäiden toimintojen 
sekä puhtaan ja miellyttävän valon kanssa. PRANA+ on ajaton katseen-
vangitsija, jonka ulkomuoto ei häiritse ja joka sopii täydellisesti lähes 
minkä tahansa nykyaikaisen toimiston tyyliin.

Inspiroivasta ideasta ensimmäiseen luonnokseen, laaditusta konseptista valmiiseen 
prototyyppiin: mestarillinen suunnittelu, kuten PRANA+-sarjan, kehittäminen vaatii 
luovuutta, tarkkuutta – ja paljon kärsivällisyyttä.

»Meidän on yksinkertaistettava luomuksiamme, vietävä 
ne takaisin alkulähteille ja luotava rakenteita siten, kuin 
luonto niitä luo.«

MUOTOILUKONSEPTI
INNOVATIIVINEN PIENIMPÄÄN 
 YKSITYISKOHTAAN SAAKKA

04 05



YLÄVALO

TILANNEOHJAUS

RADIOVERKOTUS

LIIKUTELTAVA VALAISINPÄÄ

SUORA VALO

HIGHTECH-TUNNISTIN

KIRKKAUS

TUNABLE WHITE -TOIMINTO

SÄÄDETTÄVÄ JALKA

PÄÄLLE/POIS 

Valon värin mukautukseen

(lisävaruste)

erillisen liitäntä kotelon kautta

KOKONAAN VALON PALVELUKSESSA

Esteettiset elementit eivät palvele vain valaisimen kauneutta, vaan niiden on 
toimittava myös käytössä. Tärkeää on mahdollisimman hyvä muunneltavuus, 
joka vastaa käyttäjän ja ympäristön tarpeisiin kaikissa tilanteissa. Näin 
kauneus ja toiminnallisuus sulautuvat yhteen. 

PRANA+ lattiavalaisimen jalka on erittäin litteä, joten sen voi yhdis-
tää monenlaisiin kirjoituspöytämalleihin. Saatavilla on myös patentoitu 
irrotettava malli, joka mahdollistaa käytön myös kirjoituspöytien kanssa, 
joissa on suljetut, lattiaan asti ulottuvat sivuosat. Jalka ja pöytä muo-
dostavat tällöin saumattoman yksikön, jossa valaisimen toiminnot ja 
ominaisuudet korostuvat ihanteellisesti. Koska työpöytien pöytätasoja 
on monen pituisia, lattiavalaisimen pää ja runko on valmistettu niin että 
säätäminen on mahdollista. Käyttäjä voi siirtää valaisinpäätä 
pystysuunnassa

Ratkaiseva tekijä huipputason valaisimissa on myös valaisimen diffu-
usori. Jos diffuusorissa on häikäisemätön rakenne, valaisin ei häiritse 
muiden työntekoa. Tämän vuoksi PRANA+ lattiavalaisimeen on kehitetty 
optiikka, joka täyttää jopa teknisen piirtämisen korkeat vaatimukset.

Kaikkiin tilanteisiin sopiva jalka. Aina tukeva ja sopiva: vakiomallina (1) tai irrotettavana, 
patentoituna mallina lattiaan asti ulottuville kirjoituspöydille (2).

Laaja säätöalue. Joustava valaisinpää lyhyille ja pitkille 
pöytätasoille. 18 cm:n säätöalue (3).

Vaativiin työtehtäviin. Heijastamaton valo korkealaatuisen 
optiikan ja optimaalisen valonjaon ansiosta.

1

2

3

KÄYTÄNNÖLLINEN MUOTOILU
PRANA+ OFFICE FLOOR LIGHT
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Täydellinen mukavuus, energiatehokkuus ja turvallisuus saavutetaan vain 
yhdistämällä monipuoliset yksilölliset säätömahdollisuudet ja älykäs valon-
hallinta. Parhaissa nykyaikaisissa valaistusratkaisuissa älykkyys ja automaatio 
kulkevat käsikädessä.

Jalkalampussa tämän takaa runkoon integroitu hightech-tunnistin. Läsnäolo- 
ja valoantureidensa avulla se määrittää, milloin keinovaloa tarvitaan ja kuinka 
paljon – aina käyttäjän läsnäolon ja todellisen päivänvalon mukaan. Valaisin 
kuluttaa energiaa vain silloin, kun sitä todella tarvitaan, ja vain sen verran 
kun on tarpeen.

Valaisin on ihmisen todellinen kumppani eikä jätä pulaan silloinkaan, kun 
kollegat ovat jo poistuneet toimistosta. Radioverkotuksen ja muiden saman-
laisten valaisimien kanssa tapahtuvan viestinnän ansiosta huoneen muissa 
osissa säilyy miellyttävä, himmennetty suunnistusvalo. Se estää erillisen 
valosaarekkeen muodostumisen ja luo valaistuksen, joka tekee hyvää vielä
työpäivän jälkeenkin. Kun viimeinen työntekijä poistuu toimistolta, anturit 
kytkevät automaattisesti kaikki valot pois päältä. 

Vaihtelevan valon oikeasta määrästä huolehtii suoran valon lisäksi erillinen 
ylöspäin suunnattu valo. Käyttäjä voi säätää kummankin valonlähteen 
kirkkautta yksilöllisesti, jolloin myös valon väri pysyy hallinnassa. Valaisimen 
Tunable White -toiminto mahdollistaa värilämpötilan portaattoman säädön 
lämpimän- ja kylmänvalkoisen välillä. Toisin kuin muissa markkinoilla 
olevissa valoissa kirkkaustaso säilyy, kun väriä muutetaan, eikä haluttu 
tunnelma tai työnteko ei häiriydy.

Kaksi valonlähdettä – yksi valaisin. Hightech-tunnistimet 
parantavat mukavuutta, energiatehokkuutta ja turvallisuutta.

Älykäs ohjaus. Hightech-tunnistimet parantavat muka-
vuutta, energiatehokkuutta ja turvallisuutta.

Ei enää koskaan yksin toimistossa. Radioverkotettu 
ohjaus suunnistusvalolle ja paljon muuta.

Viimeinen sammuttaa valot. Parannettu energiatehokkuus 
ja valaistus verkotettavien antureiden ansiosta.

VALONHALLINTA
VALAISIN VERKOSTUJANA, 
  KUMPPANINA JA JOHTAJANA

100 %10 % 10 % 10 %

SUUNNISTUSVALO: 10 % 

VALO TYÖPAIKALLA: 100 % EPÄSUORAA JA 70 % SUORAA VALOA 

70 %

Esimerkki radioverkotuksesta:
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ESYLUX-valaisimet loistavat älykkäiden toimintojensa ja tyylikkään muotoi-
lunsa ansiosta, mutta perusasioitakaan ei ole unohdettu: niiden valonlaatu 
on ensiluokkainen. Emme tyydy vain täyttämään standardien vähimmäisvaa-
timuksia, vaan pyrimme tuottamaan päivänvaloa muistuttavaa keinovaloa. 

Tavoitteemme on korkea, mutta edellytyksemme sen saavuttamiseen ovat 
erinomaiset. Kaikki valonlaatuun liittyvät ominaisuudet testataan omas-
sa valtuutetussa valolaboratoriossamme kehitysprosessin eri vaiheissa ja 
niitä parannetaan jatkuvasti. Näin tuloksemme ovat paljon standardien 
vähimmäisvaatimuksia parempia. Otetaan loistava esimerkki: parhaan mahdol-
lisen värintoistoarvon varmistaminen. CRI-värintoistoindeksissä määritetyt 
8 testiväriä eivät riitä meidän tarpeisiimme, vaan käytössämme on kaikki 
indeksin 15 testiväriä. Näin LED-valaisimiemme värintoistoarvo on paljon 
vähimmäisvaatimuksia korkeampi. Lisäksi ESYLUX on yhtenä ensimmäisis-
tä valmistajista lisännyt värintoiston CQS-mittajärjestelmän (Color Quality 
Scale) mittausmenetelmiinsä. CRI ja CQS takaavat yhdessä sen, että sekä 
heikkojen että erityisen kylläisten värien toisto pysyy luonnollisena. Näin 
valaisimien ympäristössä olevien pintojen ja kohteiden värit näyttävät aina 
todenmukaisilta. Valaistus on kaunis ja miellyttävä. Eikö olekin valovoimai-
nen ajatus? 

PIENI VÄLKYNTÄKERROIN, KORKEA VALONLAATU

LED-valot reagoivat vaihtovirran luonnolliseen vaihteluun nopeammin ja 
välittömämmin kuin perinteiset hehkulamput. Ne saattavat välkkyä, mikä 
tuo erityisiä haasteita ensiluokkaisten LED-valaisinten kehittämiseen. Vaikka 
välkyntä ei olisi ihmisen havaittavissa, se voi aiheuttaa väsymystä, huimausta 
ja vaikuttaa muilta osin terveyteen. Yleisten tilojen käyttäjiä ajatellen 
kannattaa valita valaistus, joka välkkyy mahdollisimman vähän – ESYLUXin 
valaisimet ovat tässäkin suhteessa aivan omalla tasollaan.

ESYLUX CRI-spektri
Mittaustulos PRANA+

ESYLUX CQS-spektri
Mittaustulos PRANA+

KY
LL

ÄI
SE

T  
VÄ

RI
T

< DIN-VAKIOMITTAUSALUE = 8 VÄ
RIÄ

LISÄMITTAUSALUE

PRANA+ 
CRI 89,3

MITT
AUSALUE = 15 VÄRIÄ >

PRANA+ 
CQS 87,4

NÄYTTÄYDY PARHAASSA VALOSSA
MIELLYTTÄVÄ VALAISTUS JA 
ERINOMAINEN VALONLAATU
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Valo kiehtoo ja rikastaa ihmiselämää. Vain sen ansiosta pystymme näkemään 
värejä, katselemaan elokuvia ja maalaamaan kuvia. Valo luo varjoja ja antaa 
meille selkeän kuvan maailman kauneudesta. Se helpottaa suunnistamista ja 
antaa meille suojan ja turvallisuuden tunteen.

Valo ei ole ihmisen elämän eliksiiri pelkästään visuaalisten seikkojen vuoksi, 
vaan sen vaikutus ulottuu paljon laajemmalle. Useat tieteelliset tutkimukset 
osoittavat, että ihmiselle paras valo mukautuu dynaamisesti auringon kiertoon. 
Luonnollinen päivänvalo vaikuttaa nimittäin biologisesti positiivisella tavalla. 
Yksi käsite kuvaa tätä vaatimusta paremmin kuin mikään muu: ihmiskeskeinen 
valaistus – sisävalaistuksen johtava periaate. Valaistusratkaisu, joka noudattaa 
tätä periaatetta, tuo palan aurinkoa sisätiloihin. Valaistus yhdistää suoran valon 
laaja-alaiseen valoon ja valon väri ja kirkkaus dynaamisestimuuttuvat päivän 
aikana. Sen ansiosta ihmisen hormonijärjestelmä saa kaikkina kellonaikoina 
ihanteellisen valon. Valaistus parantaa virkeyttä, hyvinvointia ja keskittymisky-
kyä sekä edistää terveyttä tukemalla biologista rytmiä. Ihminen herää aamulla 
päivään hyvin ja on tuotteliaampi kuin koskaan. Toisaalta valo valmistaa illalla 
rentouttavaan uneen, joka vahvistaa ihmistä seuraavan päivän vaatimuksiin.

Haluamme parantaa ihmisen elämänlaatua dynaamisella valon avulla myös 
työpaikalla. Sen vuoksi olemme kehittäneet oman tekniikan ja lisänneet sen 
PRANA+ lattiavalaisimeen: se on nimeltään SymbiLogic-tekniikka. Sen takaa, 
että valaistuksella on biologisesti positiivinen vaikutus toimiston arkeen. High-
techanturien avulla se huolehtii myös energiatehokkuudesta, sillä se hyödyntää 
dynaamisessa valaistuksessa myös sisään tulevaa aitoa päivänvaloa. Näin syntyy 
erityinen symbioosi: Ihminen hyötyy luonnosta simuloimalla sisätiloissa luon-
nonmukaista, ihmiselle edullista valoa. Luonto puolestaan hyötyy luonnonvaroja 
säästävästä, kestävästä käytöstä. SymbiLogic-tekniikka edistää ihmisen ja luon-
non tasapainoista suhdetta ja tuottaa käyttäjälle parasta valoa kaikkina aikoina. 
Se edustaa vaikuttavalla tavalla asiantuntemusta, jonka takaa vuosikymmenien 
kokemuksemme elektroniikan ja automaation alalla. Se on erinomainen todiste 
siitä, että valo voi olla paljon enemmän kuin valaistusta.

SYMBILOGIC ON ESYLUXIN ENERGIATEHOKAS 
HUMAN CENTRIC LIGHTING -TEKNIIKKA
 
SymbiLogic-ratkaisujen biologisesti vaikuttava valo parantaa elämänlaatua 
pitkällä tähtäimellä. Siitä hyötyvät niin yksittäiset työntekijät kuin koko 
yrityskin, sillä motivaatio ja tyytyväisyys lisääntyvät työpaikalla ja tehokkuus 
kasvaa tuntuvasti. Human Centric Lighting voi vähentää sairastelusta johtu-
via poissaoloja ja jopa auttaa pienentämään onnettomuusriskiä. 

 Esimerkki virkeyden jakaantumisesta: SymbiLogic-tekniikka

 Esimerkki elinvoimaisuuden jakaantumisesta: perinteinen valaistus*

 Esimerkki melatoniinin tuotannosta: SymbiLogic-tekniikka

 Esimerkki melatoniinin tuotannosta: perinteinen valaistus*

*Oletusarvot standardin DIN SPEC 67600 suunnittelusuosituksen mukaan laskettuna

ENINT.

VÄH.
KLO 6 KLO 12 KLO 18 KLO 24

Laadukas uni

Lähde: Tutkimus: ”Quantified benefits of Human 
Centric Lighting”, ZVEI/LightingEurope/A.T.  
Kearney, huhtikuu 2015

PARANTAA
MOTIVAATIOTA
TUOTTAVUUTTA
TYÖILMAPIIRIÄ

VÄHENTÄÄ
VIRHEITÄ
HUKKA-AIKAA
TYÖTAPATURMIA

VALO, JOKA VAIKUTTAA.
 TEHOKAS TYÖSKENTELY, LAADUKAS UNI
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Kun kaikki laadukkaan valaistusratkaisun osat täydentävät toisi-
aan, niiden toiminta on sovitettu yhteen ja ne on liitetty toisiinsa 
taitavasti, lopputulos on enemmän kuin osiensa summa. Muotoilu, 
älykkäät toiminnot ja valon laatu sulautuvat yhteen täydelliseksi ja 
tasapainoiseksi kokonaisuudeksi. Kokonaisuudeksi, joka inspiroi. 
Joka päästää mielikuvituksen valloilleen. Joka henkii täydellistä 
harmoniaa.

TÄLLAINEN ON PRANA+.

ENSIMMÄINEN VALAISIN
JOSSA KAIKKI ON YHTÄ
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Auringonvaloa toiveiden mukaan
Mukauta dynaaminen päivärytmi helposti maailman eri metropolien valo-olosuhteisiin 
SymbiLogic-tekniikan avulla.

Kattava ja selkeä
Verkkosovelluksen lukuisat säätövaihtoehdot mahdollistavat säätämisen täysin henkilö-
kohtaisten tarpeiden mukaan.

VERKKOSOVELLUS TABLET-LAITTEELLE, TIETOKONEELLE JA ÄLYPUHELIMELLE

Digitaalinen viestintä takaa miellyttävän käytön. Tämä on ollut helppo-
käyttöisten laitteiden avaintekijä jo pitkään. Siksi haluamme mahdollistaa 
sen myös PRANA+ lattiavalaisimessa. Valaisinta voi ohjata älypuhelimella, 
tabletilla tai tietokoneella – valaisimen rungossa olevan intuitiivisen sääti-
men lisäksi. Ohjattavien parametrien runsaus vastaa täysin PRANA+
-valaisimen korkeita vaatimuksia. Käyttäjä voi säätää PRANA+-valaisimen 
tarkalleen omien tarpeidensa mukaan olipa sitten kyse kirkkaudesta tai 
valon väristä, suorasta tai epäsuorasta valosta. Tähän sisältyy henkilökoh-
taisten valaistustilojen tallennus samoin kuin läsnäoloautomaation hieno-
säätö sekä tarpeiden mukainen verkkomääritys.

TUKHOLMA NEW YORK DUBAI RIO

Ainutlaatuisin yksityiskohta kuitenkin erityinen Licht-Featureominaisuus, 
joka voidaan säätää ohjelmistomme avulla omien toiveiden mukaan. Omi-
naisuudella on geofysikaalinen tausta: auringon valo ei muutu päivän aikana 
pelkästään dynaamisesti, vaan väri ja kirkkaus vaihtelevat maailman eri puo-
lilla eri tavoin. Eri leveysastella on erilainen valo. Siksi olemme ohjelmoineet 
PRANA+-valaisimeen eri suurkaupunkien valaistusolot, jotka voidaan hakea 
verkkosovelluksen avulla. Päätät itse, minne valomatkasi suuntautuu: New 
Yorkin 5th Avenuelle? Turun saaristoon? Vai haluatko nauttia cappuccinon 
ikuisessa kaupungissa Tiber-joen varrella?

KÄYTTÖ JA YKSILÖLLINEN VALO
ROOMAAN NAPIN PAINALLUKSELLA
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Jo ensisilmäys paljastaa sen perheen jäseneksi. PRANA+ ripustusvalaisin
täydentää sarjan lattiavalaisimia täydellisesti ja tekee valaistuksesta har-
monisen kokonaisuuden kaikissa toimistoissa. Kuten koko sarja, ripustus-
valaisin on ajattoman kevyt ja tyylikäs. Se on valmistettu korkealaatuisista 
materiaaleista ja sen valonlaatu on korkea. Lisäksi se vakuuttaa yksityis-
kohdillaan: liitäntäjohto sulautuu näkymättömästi ripustukseen eikä häiritse 
valaisimen puhtaita linjoja. DALI-yhteensopivuuden ansiosta se voidaan
yhdistää digitaalisiin ympäristöihin, mikä takaa yksilöllisen ohjauksen ja 
täydellisen valaistuksen. Myös ripustusvalaisimesta on tarjolla malleja, joissa 
on epäsuora ylävalo ja Tunable White -toiminto.

KAUNEUS PERIYTYY
PRANA+ SARJAN RIPUSTUSVALAISIN

PRANA+ PENDULUM LIGHT

1918



YLÄVALO

SUORA VALO

ELEKTRONINEN DALI-LIITÄNTÄLAITE

HIMMENNETTÄVISSÄ INTEGROIDULLA 
LIITÄNTÄLAITTEELLA, JOSSA 
ON 230 V:N KAKSOISPAINIKE

KAAPELIVIENTI

LIITÄNTÄLAITE

TUNABLE WHITE -TOIMINTO

erillisen liitäntä kotelon kautta

näkymätön

verhottu kauniiseen jaloteräskoteloon

älykkääseen valonhallintaan

Asennukseen ei tarvita lisävarusteita

NÄE JA TULE NÄHDYKSI

PRANA+-ripustusvalaisin täydentää sarjaa ja tekee kattovalaistuksesta har-
monisen kokonaisuuden kaikissa toimistoissa. Laadukkaasta materiaalista 
valmistetun valaisimen linjat ovat selkeät, ja älykkäät yksityiskohdat lisäävät 
valaisimen esteettisyyttä. 

ja optimaalisen epäsuoran valon. DALI-yhteensopivuus puolestaan takaa 
älykkään valonhallinnan yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Jokaiseen tunnelmaan sopiva valkoinen. Ripustusvalaisimessa on lisävarusteena Tunable 
White -toiminto, jolla valon lämpötilaa voi säätää portaattomasti kylmän ja lämpimän 
valkoisen välillä.

Va lo kuin unelma. Suora valo ja lisävarusteena saatava ylöspäin suuntautuva epäsuora
valo luovat yhdessä persoonallisen tunnelman. Kummankin kirkkautta voi säätää 
erikseen.

Hyvästit häiriöIille. Prana+-ripustusvalaisimen erikois-
diffuusori takaa erityisen matalan UGR-arvonsa ansiosta 
heijastamattoman ja häikäisemättömän valaistuksen 
vaativissakin olosuhteissa.

Täydellinen muotoilu. Johdot eivät riko valaisimen selkeää 
ja kaunista muotoa, sillä kaapelilähtö on sijoitettu huo-
maamattomasti kiinnityksen yhteyteen. Jopa kytkentälaite 
on verhoutunut kauniiseen jaloteräskoteloon.

2700 K
LÄMMIN VALKOINEN

4000 K
NEUTRAALI VALKOINEN

6500 K
KYLMÄ VALKOINEN

EDUSTAVA VALO PARHAIMMILLAAN.
PRANA+ PENDULUM LIGHT
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PRANA+ OFFICE FLOOR LIGHT 

NÄYTTÄVÄÄ SUORITUSKYKYÄ ERI TYYLEISSÄ

Valmistamme lattiavalaisimia erilaisilla pinnoilla, jotta ne sopivat  
käyttökohteeseen täydellisesti myös värinsä puolesta. Anodisoitu musta, 
valkoinen jauhepinnoitus tai kromattu – jokaiseen sisustustyyliin löytyy 
sopiva malli.

kromi

anodisoitu musta

valkoinen jauhepinnoitettu 874/2012

A++
A+
A
B
C
D
E

Näissä valaisimissa on
sisäiset LED-lamput.

Valaisimen lamppuja
ei voi vaihtaa.

L
E
D

TEKNISET TIEDOTTUOTTEEN YLEISKUVA
Värilämpötila 2700–6500 K (Tunable White)

Snro vakiojalusta valkoinen jauhepinnoitettu 42 295 32

irrotettava jalusta valkoinen jauhepinnoitettu 42 295 29

vakiojalusta anodisoitu musta 42 295 33

irrotettava jalusta anodisoitu musta 42 295 30

vakiojalusta kromi 42 295 34

irrotettava jalusta kromi 42 295 31

Nimellisjännite 110–230 V/50–60 Hz

Mitoitusteho 110 W

Valovirta (valaisimet) 11475 lm

Laskettu 104 lm/W

Säteilykulma 95°

Häikäisyarvo UGR ≤ 16

Käyttöikä LED, kun Ta = 25 °C L80B10 = 50.000 h

Colour Rendering Index (CRI) > 85

Colour Quality Scale (CQS) > 85

Elektroniikan kokonaistehokerroin > 0,95

Väripoikkeama SDCM < 3

Sallittu ympäristölämpötila 0 °C...+40 °C

Kotelointiluokka IP 20

Suojausluokka I

Kytkentä Erillinen verkkolaite

Rajapinta WIFI Access Point
EnOcean-vastaanotin

Mitat Pituus: 780 mm

Leveys: 310 mm

Korkeus/syvyys: 2000 mm

Raaka-aine Alumiini

Varustettu integroidulla läsnäoloilmaisimella •

Tunnistusalue 340°

Tunnistusetäisyys Ø 6 m

Viiveaika n. 1–10 min

Oikeus teknisiin ja optisiin muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta pidätetään. Teho voi poiketa +/-10 %.
Valaisin sisältää kiinteitä LED-lamppuja. Valaisimen lamppuja ei voi vaihtaa.
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PRANA+ PENDULUM LIGHT 

NÄYTTÄVÄÄ SUORITUSKYKYÄ ERI TYYLEISSÄ

Valmistamme ripustusvalaisimia erilaisilla pinnoilla, jotta ne sopivat 
käyttökohteeseen täydellisesti myös värinsä puolesta. Anodisoitu musta, 
valkoinen jauhepinnoitus tai kromattu – jokaiseen sisustustyyliin löytyy 
sopiva malli.

kromi

anodisoitu musta

valkoinen jauhepinnoitettu

TEKNISET TIEDOTTUOTTEEN YLEISKUVA

874/2012

A++
A+
A
B
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D
E

Näissä valaisimissa on
sisäiset LED-lamput.

Valaisimen lamppuja
ei voi vaihtaa.

L
E
D

Värilämpötila 3000 K 4000 K 2700–6500 K (Tunable White)

Snro Downlight  DALI* valkoinen jauhepinnoitettu 42 292 58 42 292 59 42 292 60

Downlight  DALI anodisoitu musta 42 292 52 42 292 53 42 292 54

Downlight  DALI kromi 42 292 46 42 292 47 42 292 48

Up/Downlight  DALI valkoinen jauhepinnoitettu 42 292 55 42 292 56 42 292 57

Up/Downlight  DALI anodisoitu musta 42 292 49 42 292 50 42 292 51

Up/Downlight  DALI kromi 42 292 43 42 292 44 42 292 45

Downlight  DIM* valkoinen jauhepinnoitettu EV10125096 EV10125188 EV10125034

Downlight  DIM anodisoitu musta EV10125133 EV10125195 EV10125041

Downlight  DIM kromi EV10125188 EV10125232 EV10125089

Up/Downlight  DIM valkoinen jauhepinnoitettu EV10125300 EV10125331 EV10125294

Up/Downlight  DIM anodisoitu musta EV10125317 EV10125348 EV10125287

Up/Downlight  DIM kromi EV10125324 EV10125355 EV10125249

Nimellisjännite 230 V/50 Hz, DALI 230 V/50 Hz, DALI 230 V/50 Hz, DALI 230 V/50 Hz, DALI 230 V/50 Hz, DALI 230 V/50 Hz, DALI

Mitoitusteho 30 W 60 W 30 W 60 W 30 W 60 W

Valovirta (valaisimet) 3300 lm 6210 lm 3360 lm 6300 lm 3560 lm 6760 lm

Laskettu 110 lm/W 103 lm/W 112 lm/W 105 lm/W 118 lm/W 112 lm/W

Säteilykulma 98° 98° 98° 98° 98° 98°

Häikäisyarvo UGR ≤ 16 UGR ≤ 16 UGR ≤ 16 UGR ≤ 16 UGR ≤ 16 UGR ≤ 16

Käyttöikä LED, kun Ta = 25 °C L80B10 = 50.000 h L80B10 = 50.000 h L80B10 = 50.000 h L80B10 = 50.000 h L80B10 = 50.000 h L80B10 = 50.000 h

Colour Rendering Index (CRI) > 80 > 80 > 80 > 80 > 85 > 85

Colour Quality Scale (CQS) > 80 > 80 > 80 > 80 > 85 > 85

Elektroniikan kokonaistehokerroin > 0,9 > 0,9 > 0,9 > 0,9 > 0,9 > 0,9

Sallittu ympäristölämpötila 0 °C...+40 °C 0 °C...+40 °C 0 °C...+40 °C 0 °C...+40 °C 0 °C...+40 °C 0 °C...+40 °C

Kotelointiluokka IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20

Suojausluokka II II II II II II

Kytkentä Elektroninen 
kytkentälaite

Elektroninen 
kytkentälaite

Elektroninen 
kytkentälaite

Elektroninen 
kytkentälaite

Elektroninen 
kytkentälaite

Elektroninen 
kytkentälaite

Asennustapa Riippuripustus
enint. 2000 mm

Riippuripustus
enint. 2000 mm

Riippuripustus
enint. 2000 mm

Riippuripustus
enint. 2000 mm

Riippuripustus
enint. 2000 mm

Riippuripustus
enint. 2000 mm

Mitat Pituus: 1200 mm 1200 mm 1200 mm 1200 mm 1200 mm 1200 mm

Leveys: 335 mm 335 mm 335 mm 335 mm 335 mm 335 mm

Korkeus/syvyys: 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm

Raaka-aine Alumiini Alumiini Alumiini Alumiini Alumiini Alumiini

*  PRANA+-riippuvalaisimien DIM-malleja voidaan käyttää yksinkertaisella 230 V:n vakiopainikkeella.  
DALI-mallit edellyttävät DALI-ohjauksen asentamista.

Oikeus teknisiin ja optisiin muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta pidätetään. Teho voi poiketa +/-10 %.
Valaisin sisältää kiinteitä LED-lamppuja. Valaisimen lamppuja ei voi vaihtaa.
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KÄYTTÄJÄYSTÄVÄLLISIÄ VALAISTUSRATKAISUJA – DESIGNED BY SIMPLICITY

Valo on sekä tärkeä apuväline että ihmisen energian ja elinvoiman lähde. 
Näiden tarpeiden ja vaatimusten täyttäminen on ESYLUXille kaikki kaikes-
sa, kun on kyse korkealaatuisen valaistuksen kehittämisestä. 

Meillä on yli 40 vuoden kokemus valaistusmarkkinoilta. Osaamisemme antu-
ripohjaisen rakennus-automaation alalla sekä saksalaisen tutkimuksen,
tuotekehittelyn ja tuotannon hyödyntäminen ovat luoneet pohjan maineel-
lemme kansainvälisesti. Olemme nykyaikaisten valaistusratkaisuiden 
tarjoaja, jonka valttina on rautainen asiantuntemus. Nykyään laadukkaassa 
valaisimessa on korkean valonlaadun lisäksi oltava myös mahdollisuus
älykkääseen ohjaukseen. Vasta se tekee valaisimesta todellisen ratkaisun.

Kun auringonsäteet eivät riitä, täydennämme niitä tai luomme LED-rat-
kaisuillamme korvaavan valon. Yhdistämällä parhaan valon-laadun älyk-
kääseen ja energiatehokkaaseen tekniikkaan tuotamme valoa, joka vastaa 
aina ihmisten tarpeisiin. Yli 100 teollisoikeuden ja patenttien suojaamaa 
keksintöämme todistavat halustamme luoda uutta. Myös silloin, kun vaati-
mukset ovat monimutkaisia, luotamme yksinkertaisuuden voimaan. Periaat-
teemme ”Simplicity”– yksinkertaisuus – toteutuu kaikessa toiminnassamme 
ja tuotteissamme. Ratkaisu auttaa ihmistä vain silloin kun se on helposti 
toteutettavissa ja käytettävissä.

TAKAA PARHAAN VALAISTUKSEN 
TYÖPAIKALLE

BIOLOGISESTI VAIKUTTAVA VALO
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ESYLUX Deutschland GmbH
An der Strusbek 40
22926 Ahrensburg I Deutschland
t: +49 4102 489 0
f: +49 4102 489 333
info@esylux.de
www.esylux.de

ESYLUX Asia Ltd.
No. 4 32/F Saxon Tower
7 Cheung Shun Street
Lai Chi Kok I Kowloon I Hong Kong
t: +852 3107 89 12
f: +852 3107 89 99
sales@esylux.com.hk
www.esylux.com.hk

ESYLUX Belgium nv
Vlamstraat 7 bus 2
9450 Denderhoutem-Haaltert I België
t: +32 53 850 570
f: +32 53 850 579
info@esylux.be
www.esylux.be

ESYLUX Danmark ApS
Kokholm 3A
6000 Kolding I Danmark
t: +45 76 72 90 90
info@esylux.dk
www.esylux.dk

ESYLUX France SARL
5 rue de Castiglione
75001 Paris I France
t: +33 1 5345 10 55
info@esylux.fr
www.esylux.fr

ESYLUX Nederland B.V.
Leeghwaterstraat 35
3364 AE  Sliedrecht I Nederland
t: +31 184 647 000
f: +31 184 647 070
info@esylux.nl
www.esylux.nl

ESYLUX Österreich GmbH
Hafenstraße 2A
4020 Linz I Österreich
t: +43 732 788 188 0
f: +43 732 788 188 7039
info@esylux.at
www.esylux.at

ESYLUX Portugal, Lda.
Lagoas Park Edifício 8, Piso 1
2740-244 Porto Salvo I Portugal
t: +351 214 236 170
f: +351 214 236 179
comercial@esylux.pt
www.esylux.pt

ESYLUX Russia
ООО "ИЗИЛЮКС РУ"
ул. Малая Калужская
д. 15, стр. 17 I эт. 3, оф. 541 
119071 г. Москва I Россия
t: +7 495 782 72 40
info@esylux.ru
www.esylux.ru

ESYLUX Suomi Oy
Äyritie 12 B
01510 Vantaa I Suomi
t: +358 20 779 26 60
info@esylux.fi
www.esylux.fi

ESYLUX Swiss AG
Steinackerstrasse 29
Postfach 
8302 Kloten I Schweiz
t: +41 44 808 61 00
f: +41 44 808 61 61
info@esylux.ch
www.esylux.ch

ESYLUX Sverige AB
Färögatan 33
164 51 Kista I Sverige
t: +46 470 853 00
f: +46 470 853 53
info@esylux.se
www.esylux.se

ESYLUX GmbH (Export)
An der Strusbek 40
22926 Ahrensburg I Germany
t: +49 4102 888 80 0
f: +49 4102 888 80 441
sales@esylux.com
www.esylux.com

ESYLUX Norge AS
Strandveien 35
1366 Lysaker I Norge
t: +47 2255 52 00
f: +47 2255 52 01
info@esylux.no
www.esylux.no
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