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Persbericht – ESYLUX-buitenverlichting 

Nieuwe ALVA LED-bolderarmaturen – 
180° lichtuitvoer, slank of gekoppeld 

Ahrensburg (Duitsland), 14 september 2017. De fabrikant ESYLUX 
presenteert nieuwe bolderarmaturen van zijn LED-buitenverlichtingsserie 
ALVA. Naast slanke, elegante varianten zijn nu ook uitvoeringen met een 
beperkte lichtuitvoer van 180 graden verkrijgbaar. De hele serie is uitgerust 
met een vuilafstotende, tegen zeelucht beschermde behuizing van onder 
druk gegoten aluminium. Een optioneel geïntegreerde bewegingsmelder 
zorgt bij de 180-graden-uitvoeringen voor intelligent DALI-
lichtmanagement.  

Lichtinstallaties buitenshuis moeten optimaal zijn afgestemd op de betreffende 

omgeving en tegelijkertijd voldoen aan de individuele verwachtingen van de 

opdrachtgever. Daarom breidt fabrikant ESYLUX zijn ALVA-serie uit met nieuwe 

bolderarmaturen, die met hun afmetingen aan bijzondere vereisten voldoen.  

180° lichtuitvoer of intelligent gekoppeld 
Soms zijn bolderarmaturen bedoeld om een oprit naar een gebouw te verlichten, 

en niet ook het aangrenzende terras. Nieuwe ALVA-uitvoeringen met een 

lichtuitvoer van 180 graden zorgen in dergelijke en vergelijkbare situaties voor 

een gerichte verlichting. Ze zijn verkrijgbaar in antraciet en wit, voor 230 V of 

DALI en in verschillende afmetingen, diffusors en lichtkleuren. Optioneel 

beschikken ze over een bewegingsmelder en een ingebouwde DALI-busvoeding. 

Zo kunnen hele armaturengroepen intelligent worden gekoppeld en eenvoudig 

met DALI-Broadcast worden geregeld. Met DALI-Switch kunnen ook 

conventionele lampen worden geïntegreerd.  

Een slank ontwerp voor een bescheiden uitstraling 
De vormgeving van een buitenterrein kan nog een vereiste met zich 

meebrengen. In een fijn aangelegde sfeeromgeving zijn klassieke 

bolderarmaturen wellicht iets te robuust. De nieuwe, bijzonder slank ontworpen 

ALVA-varianten zorgen voor een elegante uitstraling: De diameter bedraagt 
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slechts 100 mm bij een hoogte van 700 mm. Ook deze zijn in antraciet of wit en 

met verschillende diffusors en een lichtkleur van 3000 K of 4000 K verkrijgbaar. 

Alle series hebben de robuuste en stevige uitvoering van de ALVA-armaturen. De 

behuizingen bestaan uit solide, onder druk gegoten aluminium met een 

slagvastheid van IK 09, het oppervlak is gepoedercoat en beschermd tegen 

zoute zeelucht. Ook zijn ze bestand tegen chemische oplosmiddelen, waardoor 

graffiti en andere hardnekkige verontreinigingen eenvoudig kunnen worden 

verwijderd. De levensduur van de LED's bedraagt 50.000 uur (L80B10). Naast 

bolderarmaturen bevat de ALVA-serie ook up-/downlights met verschillende 

stralingshoeken en wand- en plafondarmaturen, die optioneel ook met een 

bewegingsmelder zijn uitgerust. 

Zo vullen de beide nieuwe productvarianten de ALVA-productfamilie aan en 

garanderen dat aan alle eisen van een robuuste, energie-efficiënte en intelligent 

gekoppelde buitenverlichting wordt voldaan. 
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Afbeeldingen en onderschriften 
(alle afbeeldingen: ESYLUX GmbH) 

[Foto: ALVA] 
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Over ESYLUX – Performance for Simplicity 

ESYLUX ontwikkelt, produceert en verkoopt producten voor meer energie-efficiëntie, 

comfort en veiligheid in gebouwen, waarbij het zwaartepunt ligt op sensorgebaseerde, 

vraaggestuurde automatisering en verlichting. Het doel is verbetering van de 

levenskwaliteit van de mens met behulp van intelligente en gebruikersvriendelijke 

oplossingen, die voldoen aan de meest complexe eisen, maar toch altijd gemakkelijk 

kunnen worden gerealiseerd. Tot de partners van de onderneming met hoofdkantoor in 

de omgeving van Hamburg behoren onder meer groothandelaren, installatiebedrijven, 

elektro- en lichtplanners, alsmede architecten. Deze vertrouwen op bijna 50 jaar 

marktervaring, de hoge mate van servicegerichtheid en de voorkeur voor een Duitse 

locatie voor wat betreft onderzoek, ontwikkeling en productie. De verkoop vindt 

wereldwijd plaats: ESYLUX werkt op vijf continenten met 17 ervaren 

handelsondernemingen samen en wordt in Europa, Azië en Oceanië door in totaal 13 

dochterondernemingen vertegenwoordigd. 

 

 

 

 

 

 

 

  


