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Persbericht – ESYLUX-binnenverlichting 

Biologisch werkzaam licht voor standaardkantoren 
– de CELINE Quadro-sets 

Ahrensburg, 15 februari 2017. De fabrikant ESYLUX presenteert met de 
CELINE Quadro-sets voor het eerst een systeemoplossing voor intelligent 
werklicht die armaturen, sensoren en regeleenheid modulair met elkaar 
verbindt. De ESYLUX Light Controller (ELC), die bij de gelijknamige sets uit 
de serie NOVA in de masterarmaturen is geïntegreerd, is daarmee voor het 
eerst apart beschikbaar. De functionaliteit van een klassieke, 
aanwezigheidsafhankelijke constante lichtregeling tot en met het 
biologisch werkzame licht van de SymbiLogic Technology blijft hetzelfde, 
net als het plug-and-play bij de installatie. 

Verlaagde systeemplafonds bieden veel vormgevings- en 

plaatsingsmogelijkheden bij de installatie van de gewenste ruimtetechniek. Om 

met het oog op de wensen van elektro- en lichtplanners alsook de smaak van de 

gebruikers een nog grotere keuze te bieden, presenteert ESYLUX voor een 

intelligente verlichting nu de Quadro-sets van de serie CELINE. 

Systeemoplossing met intelligent lichtmanagement 
Deze systeemoplossing combineert LED-plafondarmaturen voor zeer ruimtelijk 

licht met de afzonderlijke PIR- en lichtsensoren van een aanwezigheidssensor 

alsmede de eveneens afzonderlijke regeleenheid van de ESYLUX Light 

Controller (ELC). De plafondarmaturen passen in de typische rastermaat van 

verlaagde plafonds van 600 x 600 of 625 x 625 mm en kunnen per plug-and-play 

met de ELC worden verbonden. Deze bevat de voeding voor alle 

systeemarmaturen en realiseert in combinatie met de aanwezigheids- en 

lichtsensoren een aanwezigheids- en daglichtafhankelijke constante lichtregeling, 

inclusief een individuele scènebesturing. 

Op het hoogste uitbreidingsniveau produceert het systeem het biologisch 

werkzame licht van de SymbiLogic Technology van ESYLUX voor meer 

levenskwaliteit op de werkplek. Biologisch werkzaam licht bevordert overdag de 

vitaliteit, het welzijn en het concentratievermogen en later een verkwikkende 
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slaap in de nacht. De SymbiLogic zorgt bij het biodynamische helderheidsverloop 

ook voor een energie-efficiënt gebruik van het daglicht, waardoor deze 

verlichtingsvorm ondanks de op bepaalde plaatsen duidelijk boven de norm 

liggende verlichtingssterkte ook voor standaardkantoren betaalbaar blijft. 

Bovendien kunnen het helderheidsverloop en het kleurverloop worden aangepast 

aan de lichtomstandigheden op verschillende breedtegraden. 

Op vele manieren uit te breiden, biologisch werkzaam licht ook voor KNX 
Wat de grootte van de ruimte betreft, kan het systeem worden aangepast aan 

alle gangbare omgevingseisen. De CELINE Quadro-sets zelf bevatten vier 

armaturen, maar het is ook mogelijk om een kleiner aantal armaturen met de 

ESYLUX Light Controller te combineren en per plug-and-play te verbinden. Voor 

bijzonder uitgebreide installaties kunnen maximaal 20 Quadro-sets met elkaar 

worden gecombineerd. Als aanvulling of als alternatief kunnen ook maximaal 4 x 

25 standaardarmaturen met DALI-functionaliteit op de in de ELC geïntegreerde 

interfaces worden aangesloten, voor een broadcast-modus in maximaal vier 

afzonderlijke kanalen. De DALI-switch voor aanwezigheidsafhankelijk schakelen 

van conventionele verbruikers kan eveneens worden geïntegreerd. 

Het systeem kan op verschillende manieren worden bestuurd. In de 

basisuitvoering kunnen helderheid en eventueel lichtkleur via 230V- en DALI-

schakelaar en met de universele ESYLUX-afstandsbediening worden gewijzigd 

en in individuele scènes worden opgeroepen. Daarnaast zijn er uitvoeringen met 

Bluetooth-functionaliteit beschikbaar voor bediening per app. Als alternatief heeft 

de fabrikant uitvoeringen ontwikkeld die dankzij een ingebouwde KNX-module 

zonder extra gateway in een KNX-gebouwautomatisering kunnen worden 

opgenomen. 
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Foto's en fotobijschriften 
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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. 

 


