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Beter werklicht via  
plug-and-play:  
CELINE-2 van ESYLUX 
Meer lichtsterkte, betere energie-efficiëntie: Met de serie CELINE-2 
optimaliseert ESYLUX zijn plafondinlegarmaturen voor lichtsystemen met 
ESYLUX Light Control ELC. Deze kunnen via plug-and-play in de systemen 
worden geïntegreerd en gegroepeerd en zijn nu ook geschikt voor andere 
verlichtingssystemen met plug-in driversets als toebehoren. Varianten met 
Tunable White maken het assortiment compleet en maken energie-efficiënt 
Human Centric Lighting mogelijk met SymbiLogic Technology. 
 
In tijden van grote vraag en een toenemend tekort vakmensen is de behoefte aan 

eenvoudige oplossingen groter dan ooit. Lichtsystemen met ESYLUX Light 

Control ELC maken het daarom mogelijk alle componenten via plug-and-play te 

installeren, groeperen, schalen en verbinden. Met de serie CELINE-2 

optimaliseert ESYLUX nu de plafondarmaturen van de systemen en breidt het 

bedrijf het toepassingsgebied uit tot buiten de systemen met optionele driversets. 
 
Meer lichtsterkte en efficiëntere lichtopbrengst 
Net als bij de vorige CELINE-serie zorgt de backlight-opstelling van de LED's bij 

CELINE-2 voor een homogene verlichting en een lange levensduur van de LED's. 

De lichtsterkte en lichtopbrengst zijn verder verbeterd en bedragen nu resp. 

maximaal 4600 lm en 139 lm/W. Tegelijkertijd heeft ESYLUX het gewicht en de 

bouwhoogte van de armaturen verlaagd. Dit vermindert de draaglast en 

vergemakkelijkt de installatie. Om de plug-and-play-aansluiting op de 

regeleenheden van de ELC-lichtsystemen verder te vereenvoudigen, zijn de 

RJ45-bussen nu ook bevestigd aan flexibele kabels aan de zijkant van de 

behuizing. 



  

 

 

Driversets met plug-and-play voor ON/OFF, DALI, DT-8 
Als toebehoren verkrijgbare driversets met WAGO-WINSTA-aansluiting of 

insteekklemmen maken het nu mogelijk om de armaturen ook in andere systemen 

te gebruiken, voor eenvoudige schakeling of DALI-sturing. Er is ook een driverset 

beschikbaar met DT8-functionaliteit. Daarmee kan zelfs buiten de ELC-

lichtsystemen met de armatuurvarianten met Tunable White op de werkplek 

Human Centric Lighting worden gerealiseerd – maar dan zonder de energie-

efficiënte implementatie van de SymbiLogic Technology van ESYLUX.  

 

De CELINE-2-plafondinlegarmaturen zijn als alternatief leverbaar met een vaste 

lichtkleur van 3000 K of 4000 K, zijn geschikt voor computerwerkplekken in 

ruimten met systeemplafonds en met toebehoren ook voor inbouw in en montage 

aan het plafond. Ze bieden flakkervrij en daardoor niet-vermoeiend licht en naast 

varianten voor verschillende systeemgrootten ook alternatieve diffusortypes. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

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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Plafondarmaturen serie CELINE-2 
CELINE-2: Optimaal werklicht via plug-and-play en per direct ook buiten de 

lichtsystemen met ESYLUX Light Control te gebruiken. 
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