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Persbericht – ESYLUX verlichting 

Vlak design voor flexibele vormgeving – die 
STELLA LED-plafondarmaturen van ESYLUX 

Ahrensburg (Duitsland), vrijdag 21 april 2017. Met de serie STELLA 
presenteert de fabrikant ESYLUX vierkante vlakke LED-armaturen, die door 
een bijzonder vlak design flexibel kunnen worden ingezet en eenvoudig 
kunnen worden gemonteerd. Ze zijn geschikt voor plaatsing in 
systeemplafonds of voor de inbouw in lichte bouwwanden evenals om 
elegant aan massieve plafonds te laten hangen. Ook plafondopbouw is met 
een extra frame mogelijk. Behalve uitvoeringen voor een klassieke 230V-
schakelmodus zijn ook DALI-varianten voor een intelligent 
lichtmanagement beschikbaar. De armaturen hebben een hoge levensduur 
– hun flakkerfactor ligt daarentegen op het laagste niveau. 

Voor de vele verschillende plafondtypes in kantoren, onderwijsinstellingen of 

zorginstellingen wordt geadviseerd om bij het design van een armatuur op 

maximale flexibiliteit te letten. Een voorbeeld van de fabrikant ESYLUX zijn de 

nieuwe STELLA LED-plafondarmaturen die dankzij hun ontwerp voldoen aan een 

zeer breed spectrum. 

Elegant zwevend met voldoende speelruimte 
De vierkante STELLA-armaturen worden gekarakteriseerd door een bijzonder 

vlak ontwerp van slechts 10 mm en zijn in de eerste instantie voor plaatsing in 

verlaagde systeemplafonds geoptimaliseerd. De geringe hoogte van de witte 

aluminium behuizing – mogelijk gemaakt door de positionering van de LED's 

opzij – vergemakkelijkt bovendien de montage wanneer boven dit plafond weinig 

ruimte beschikbaar is. Als alternatief zijn de armaturen geschikt voor de inbouw 

van lichte bouwwanden of, met het afzonderlijk verkrijgbare frame, voor de 

opbouw. De optie om de STELLA-armaturen op afstand van het massieve 

plafond te laten zweven biedt elegante mogelijkheden voor de vormgeving. De 

bijbehorende pendelbevestigingen zorgen voor de nodige speelruimte wat de 

afstand tot het plafond betreft: van 54 tot 120 cm. 

Niet-vermoeiend licht en energie-efficiënt totaalsysteem 
Achter het onopvallende uiterlijk van de STELLA gaat moderne LED-technologie 
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schuil. Bovendien zijn naast uitvoeringen voor een klassieke 230V-schakelmodus 

varianten met DALI-voorschakelapparaat beschikbaar, wat uitgebreide opties 

voor een intelligent lichtmanagement biedt. De diffusors zijn prismatisch of 

opaalwit, terwijl de armatuur dankzij een UGR-verblindingswaarde van minder 

dan of gelijk aan 19 ook in normatief opzicht geschikt is voor het verlichten van 

computerwerkplekken. Om ervoor te zorgen dat het licht daar absoluut flakkervrij 

is en niet vermoeit, heeft ESYLUX zoals gebruikelijk bijzondere aandacht aan de 

flakkerfactor besteed. Deze is lager dan 3% en bevindt zich daarmee op het 

laagste niveau. 

Een totale lichtopbrengst van maximaal 115 lm/W garandeert de bijzondere 

duurzaamheid van STELLA-armaturen evenals de hoge levensverwachting van 

50.000 uur. De armaturen zijn verkrijgbaar voor de standaardmaten van 

600x600, 625x625 en 300x300 mm en met een lichtkleur van 3000 of 4000 

kelvin. Bovendien worden er al varianten met een Tunable White van 2700 tot 

6500 kelvin ontwikkeld. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Pagina 3 van 4 
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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. 

 

 

 
 
 


