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Persinformatie – ESYLUX binnenverlichting 

Pendelarmatuur met intelligente sensortechniek:  
ISABELLE van ESYLUX 

Ahrensburg (Duitsland), donderdag, 2. november 2017. De fabrikant 
ESYLUX introduceert met de ISABELLE-pendelarmatuur een nieuwe 
lichtoplossing voor binnenverlichting met geïntegreerde intelligentie: Een 
in de armatuurkop ingebouwde aanwezigheidssensor zorgt op het hoogste 
uitbreidingsniveau voor een comfortabele en energie-efficiënte werking en 
profiteert tegelijk van de hoge levensduur van LED's. Door het eenvoudige 
ontwerp is de armatuur geschikt voor de meest uiteenlopende ruimten. 

Recepties, vergaderruimten, buffetruimten – pendelarmaturen worden vaak op 

plaatsen gebruikt waar naast een optimale lichtkwaliteit een discrete vormgeving 

gewenst is. Voor deze en soortgelijke toepassingen heeft ESYLUX de 

pendelarmatuur uit de serie ISABELLE ontwikkeld. 

Eenvoudig van vorm en optionele intelligentie 
Door de slanke vormgeving van zijn gepoedercoate, torsiebestendige metalen 

behuizing past hij eenvoudig in elke omgeving. Op het hoogste 

uitbreidingsniveau is een intelligente DALI-aanwezigheidssensor in het 

tussenstuk geïntegreerd: Hij zorgt ervoor dat het licht alleen schijnt wanneer er 

mensen aanwezig zijn, rekening houdend met het reeds aanwezige daglicht. Zo 

zorgt hij voor een hoge mate van automatiseringscomfort, verlaagt het 

energieverbruik en maakt tegelijkertijd optimaal gebruik van de ingebouwde 

LED's (50.000 uur, L80B10). Met een schakelaar in de armatuurkop of met de 

meegeleverde infraroodafstandsbediening kan de gebruiker het licht zelf regelen. 

Door handmatig te dimmen, verandert hij dan ook automatisch de ingestelde 

waarde voor constante lichtregeling die gebruikmaakt van daglicht. 

Niet-verblindend direct en indirect licht 
De lamp van de ISABELLE bestaat uit een directe en een indirecte lichtbron die 

richting plafond schijnt. Daarnaast voorkomt een transparante afdekking, die 

eenvoudig te reinigen is, dat vuil of insecten van bovenaf in de lamp 

binnendringen. De hoogwaardige diffusor van PMMA-kunststof voor de directe 
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verlichting zorgt voor licht dat niet-verblindend werkt. Dankzij de UGR-waarde 

van minder dan of gelijk aan 16 is hij niet alleen geschikt voor werkplekken met 

beeldschermen, maar indien gewenst ook voor technisch tekenen. Op alle 

plaatsen zorgt de pendelarmatuur voor flakkervrije verlichting voor gezond en 

niet-vermoeiend werken. 

Naast varianten met aanwezigheidssensor zijn er ook pendelarmatuur-

uitvoeringen voor een eenvoudige 230V-schakelmodus of met DALI-EVSA 

beschikbaar. Net als voor sensorgestuurde armaturen zijn voor de installatie 

verder geen accessoires benodigd, omdat de EVSA al af fabriek is geïntegreerd. 

Alle versies zijn in de kleuren zwart of wit leverbaar, en in de lichtkleuren 3000 of 

4000 K. De lichtopbrengst bedraagt, afhankelijk van de lichtkleur, 105 resp. 110 

lm/W. 
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Foto's en fotobijschriften 
 
[Foto: isabelle] 

 
 

Foto: ESYLUX GmbH 
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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. 

 

 


