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Intelligent geregeld, goed 
beschermd: Universele 
armaturen van de serie ALMA 
Met de wand- en plafondarmaturen van de serie ALMA presenteert ESYLUX 
een nieuwe LED-verlichtingsoplossing die uitermate geschikt is voor het 
moderniseren van gangen, trappenhuizen, foyers en bergruimtes in 
openbare gebouwen. Een optioneel geïntegreerde, onzichtbare bewegings- 
en lichtsensortechniek garandeert een energie-efficiënt gebruik, terwijl 
beschermingsgraad IP65, slagvastheidsklasse IK10 en een 
nuldoorgangsschakeling voor een lange levensduur zorgen.  
 
Wat voor ruimtes in kantoorgebouwen, onderwijsinstellingen en zorginstellingen 

geldt, is al helemaal van toepassing voor doorgangen: Eenmaal ingeschakeld 

blijft de verlichting vaak de hele dag aan, hoewel dat niet nodig is en er onnodig 

energie wordt verbruikt. Met de LED-armaturen van de serie ALMA presenteert 

ESYLUX een nieuwe oplossing voor dit probleem.  

 

Robuust en elegant met intelligente ingebouwde techniek 
De ronde armaturen voor wand of plafond beschikken over een gebogen, 

opaalwitte diffusor, waarachter elektronische intelligentie schuilgaat: Een 

hoogfrequente bewegingsmelder met geïntegreerde lichtsensortechniek, die het 

licht alleen activeert wanneer zich mensen in de buurt bevinden en het aanwezige 

omgevingslicht onvoldoende is. Het detectiebereik bedraagt 360 graden, het 

bereik 15 meter in diameter. Dit kan evenals de nalooptijd en helderheidswaarde 

via draaibare potentiometers trapsgewijs aan de plaatselijke omstandigheden 

worden aangepast. De relaisbesparende nuldoorgangsschakeling zorgt voor een 

hoge verwachte levensduur van de techniek. 

 



  

 

 

 

Eenvoudige aansluiting voor uitgestrekte oppervlakken 
Voor een eenvoudige aansluiting van meerdere armaturen, beschikken deze over 

een voorgeïnstalleerde doorbedrading via een insteekklem. Een dergelijke 

combinatie maakt in uitgestrekte oppervlakken een harmonische, gelijktijdige 

sturing mogelijk, waarvoor indien nodig ook ALMA-uitvoeringen zonder 

ingebouwde sensortechniek beschikbaar zijn. Voor een betrouwbare bescherming 

tegen het binnendringen van substanties, zoals in sanitaire ruimten of bij reiniging 

van de armaturen, zijn alle varianten met beschermingsgraad IP65 uitgerust. Door 

slagvastheidsklasse IK10 is tegelijkertijd een robuuste weerstand tegen 

mechanische invloeden gegarandeerd. 

 
De ALMA-armaturen zijn met een lichtkleur van 3000 of 4000 K verkrijgbaar in 

combinatie met een bovengemiddeld hoge kleurconsistentie van minder dan 3 

MacAdam-ellipsen. Een soortgelijke strenge maatstaf hanteert ESYLUX voor de 

flakkerfactor: deze is minder dan 3 procent. De diameter van de 

armatuurbehuizing bedraagt 300 mm.  

 

Oplossingen met hoogfrequente sensoren, zoals de armaturen van de serie 

ALMA, ontwikkelt ESYLUX voor ingangs-, doorgangs- en nevengebieden – als 

aanvulling op of alternatief voor oplossingen met passieve infraroodsensoren 

(PIR). In ruimten waar mensen zich permanent bevinden, zoals op de werkplek, 

raadt ESYLUX de stralingsvrije PIR-techniek aan, om iedere vorm van extra 

elektrosmog te voorkomen. De piëzo-elektrische halfgeleiderkristallen van de 

PIR-techniek reageren op menselijke lichaamswarmte. 

 

 

 

 

  



  

 

 

 

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 meer dan 50 jaar ervaring in de 

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

Onderzoek, ontwikkeling en productie vindt in de Duitse vestiging Ahrensburg 

plaats en daarmee 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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Wand- en plafondarmaturen van de serie ALMA 
Onzichtbare hoogfrequente sensoren zorgen voor een energie-efficiënt gebruik 

van de ALMA-armaturen. 
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