
  

 

P E RS BE RI C H T  
Ahrensburg, 5 april 2019  
 

Intelligente lichtsystemen 
intuïtief bedienen: nieuwe 
multifunctionele schakelaars 
voor ESYLUX Light Control 
 
Met twee speciale uitvoeringen breidt de fabrikant ESYLUX zijn 
schakelaarprogramma uit, dat speciaal voor de intelligente lichtsystemen 
met de besturingstechnologie ESYLUX Light Control is ontwikkeld. De 
PUSH BUTTON 8x CLASSROOM ELC dient voor handmatige bediening in 
educatieve omgevingen, en de PUSH BUTTON 8x PATIENT ROOM ELC dient 
voor het individueel aanpassen van de verlichting in tweepersoons 
patiëntenkamers. Beide maken het mogelijk om intuïtief 
toepassingsgerichte scènes en de SymbiLogic van ESYLUX op te roepen 
voor energie-efficiënte Human Centric Lighting via in totaal acht 
afzonderlijke tastvlakken. 
  
Hoewel de opties voor handmatige lichtregeling de laatste jaren duidelijk zijn 

uitgebreid, behoort de schakelaar op de muur onveranderd tot de gewenste 

standaard. Om dit type bediening bij lichtsystemen met de besturingstechnologie 

ESYLUX Light Control ELC verder te vereenvoudigen, heeft de fabrikant ESYLUX 

de ELC Push Buttons met een gemakkelijk te begrijpen symbooltaal ontwikkeld. 

 

Eenvoudige symbooltaal voor het handmatig aanpassen van de automaat 
Twee speciale uitvoeringen vullen nu het assortiment aan: De PUSH BUTTON 8x 

CLASSROOM ELC dient voor handmatige bediening van de sensorgestuurde 

lichtsystemen in educatieve omgevingen. Deze schakelaar heeft acht 

afzonderlijke tastvlakken waarmee kan worden geschakeld, gedimd of scènes 

kunnen worden opgeroepen. Docenten kunnen zo de verlichting eenvoudig 



  

 

aanpassen, bijvoorbeeld om de leerlingen, wanneer ze zich moeten concentreren, 

te ondersteunen met helder, koudwit licht. Of tijdens stressmomenten met gedimd 

licht van 2.700 K, om motorische onrust tegen te gaan. Een tastoppervlak met 

SymbiLogic-logo activeert de energie-efficiënte Human Centric Lighting van 

ESYLUX. 

 

Individuele scènes of energie-efficiënte Human Centric Lighting 
Ook de PUSH BUTTON 8x PATIENT ROOM ELC, die speciaal werd ontwikkeld 

voor tweepersoons patiëntenkamers, beschikt over een SymbiLogic-

tastoppervlak. Naast schakelen en dimmen maakt hij het artsen en verplegend 

personeel onder andere mogelijk om per scène individueel voor beide bedzones 

een onderzoekslamp met 1000 lux en neutraalwitte 4000 K te activeren. Tijdens 

maaltijden kan de patiënt door eenvoudig op de knop te drukken overschakelen 

naar een iets gedimde verlichting met warmwitte 3000 K. Een nachtlichtscène 

realiseert via extra verlichting een veilige oriëntatieverlichting bij gelijktijdig 

uitgeschakelde hoofdverlichting. 

 

De nieuwe ELC Push Buttons zijn in de voorgeconfigureerde, inbouwklare 

Classroom- resp. Patientroom-sets beschikbaar. Ze zijn ook afzonderlijk 

verkrijgbaar voor vrij configureerbare systemen. De ELC-lichtsystemen bestaan in 

de basisconfiguratie uit ELC-plafondarmaturen, ELC-regeleenheden en ELC-

sensoren en maken een plug-and-play-installatie zonder programmeren mogelijk, 

ook tijdens bedrijf. Een handmatige aanpassing is mogelijk via een in de handel 

verkrijgbare 230V-schakelaar, DALI-schakelaar of ESY Pen. De vooraf ingestelde 

scènes kunnen worden gewijzigd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Over ESYLUX – Performance for Simplicity 
ESYLUX ontwikkelt, produceert en verkoopt intelligente automatiserings- en 

verlichtingsoplossingen, die in kantoorgebouwen, onderwijsinstellingen en 

zorginstellingen voor meer levenskwaliteit en energie-efficiëntie zorgen. In het 

middelpunt staan de wensen en behoeften van de individuele mens, waarbij het 

bedrijf bijzonder veel belang hecht aan productoplossingen die eenvoudig in 

gebruik zijn. Groothandelaren, installatiebedrijven, elektro- en lichtplanners en 

architecten vertrouwen als klanten en partners op 50 jaar ervaring in de markt en 

op het persoonlijke, vakkundige advies van de ESYLUX-experts. Doordat 

onderzoek, ontwikkeling en productie in de Duitse vestiging Ahrensburg 

plaatsvinden, voldoet de fabrikant bovendien aan de hoogste kwaliteitseisen. De 

verkoop vindt wereldwijd plaats: ESYLUX werkt met ervaren 

handelsondernemingen samen en wordt in Europa, Azië en Oceanië door talloze 

dochterondernemingen vertegenwoordigd. 

 

Meer informatie op www.esylux.com 
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