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DE SERIE PRANA+ EEN INTEGRAAL CONCEPT 
VOOR DE SMART OFFICE

Statistisch gezien brengen wij bijna 20 jaar van ons leven door op de 
werkplek. Hier ontstaan de vaardigheden, de ideeën en de waarden die 
bepalend voor ons leven zijn en die ons vooruithelpen. Kort gezegd: 
hier krijgt de toekomst gestalte. Maar hoe ziet de werkplek van de 
toekomst eruit?

Welkom in de smart office! In een tijd waarin alles steeds sneller moet 
gaan, moeten we steeds flexibeler, efficiënter en productiever werken. 
Des te belangrijker is het dat ook onze omgeving tijdens het werk gelijke 
aanspraken houdt met deze eisen. Een antwoord op de uitdagingen van de 
toekomst heet Smart Lighting: nieuwe technologieën die in elke situatie 
voor de perfecte lichtsfeer zorgen. In combinatie met zeer moderne auto-
matiseringstechnologie ontstaat zo een vorm van intelligente verlichting die 
zich aan de gebruiker en zijn werk aanpast. Die ervoor zorgt dat wij produc-
tiever werken en ons prettiger daarbij voelen. En die ook op het gebied van 
de energie-efficiëntie blijvend rendeert. Het wordt tijd om een nieuw licht 
op de werkplek te werpen: met de serie PRANA+ verandert u deze in een 
smart office – made in Germany!

LICHT EN DESIGN
IN PERFECTIE

PRANA+ PENDULUM LIGHT en PRANA+ OFFICE 
FLOOR LIGHT
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EEN VORM DIE PERFECT FUNCTIONEERT

Bij de designlijn PRANA+ die door het gerenommeerde designatelier
Peter Schmidt, Belliero & Zandée uit Hamburg is ontworpen en ont-
wikkeld, staan natuurlijke structuren met heldere en elegante lijnen en 
hoogwaardige materialen centraal. Voor een design die op passende 
wijze gestalte geeft aan de intelligente functionaliteit en de pure, 
aangename lichtinwerking van de armatuur. Zo ontstond een tijdloze 
blikvanger die nooit opdringerig overkomt en harmonieus in vrijwel 
iedere moderne architectuurstijl op kantoor past.

Van het inspirerende idee naar het eerste ontwerp, van het uitgewerkte concept naar 
het daadwerkelijk geproduceerde prototype: voor het leveren van een artistiek meester-
lijke prestatie als de PRANA+ is creativiteit, nauwkeurigheid en veel geduld nodig.

»Wij moeten onze creaties vereenvoudigen, ze tot hun 
oorsprong herleiden en ze net als de natuur dat doet aan 
structuren onderwerpen.«

DESIGNCONZEPT
INNOVATIE TOT IN DE KLEINSTE DETAILS
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PLAFONDSTRALER

SCÈNEBESTURING

DRAADLOZE KOPPELING

UITSCHUIFBARE ARMATUURKOP

DIRECT LICHT

HIGHTECH-SENSOR

HELDERHEID

TUNABLE WHITE

UITSCHUIFBARE VOET

ON/OFF

voor aanpassing van de lichtkleur

(optioneel)

va aparte aansluitbox

VAN TOP TOT TEEN OP LICHT INGESTELD

De decoratieve elementen zijn er niet alleen voor de esthetische vormgeving 
van een object, maar moeten ook bij de praktische toepassing van nut zijn. 
Door een maximale aanpasbaarheid die zich in elke situatie schikt naar de 
behoeften van de gebruiker en de omgeving. Die schoonheid en functie met 
elkaar verenigt.

De voet is plat gehouden om de PRANA+ staande armatuur met alle denk-
bare bureaumodellen te kunnen combineren. Er is tevens een gepatenteer-
de, uitschuifbare variant ontworpen die ook bij bureaus met dichte zijkanten 
kan worden toegepast. Voet en bureau vormen dan een samenhangend 
geheel waarmee de harmonische functionaliteit van de armatuur optisch 
wordt onderstreept.

Omdat de lengte van bureaubladen varieert, worden kop en mast van de 
staande armatuur voor een lineaire geleiding voorbereid en functioneel 
samengevoegd. Zo kan de gebruiker de kop tot wel 18 centimeter langs de 
horizontale as verschuiven – voldoende speelruimte voor op de behoefte 
afgestemd licht op elke plek.

Het doorslaggevende verschil tussen goed en uitstekend licht kan voorts 
worden gemaakt door de diffusor van een armatuur. Alleen als door de 
constructie hiervan wordt voorkomen dat gebruikers van aangrenzende 
werkplekken worden verblind, blijft storingsvrij werken in de gehele ruimte 
gewaarborgd. Voor de PRANA+ staande armatuur is daarom een diffusor 
ontwikkeld die zelfs aan de hoogste normatieve eisen voor technisch
tekenen voldoet.

Één voet voor alle situaties. Altijd stabiel en op maat te maken: in de standaarduitvoe-
ring (1) of als deelbare, gepatenteerde uitvoering voor bureaus met dichte zijkanten (2).

Lineaire geleiding met veel speelruimte. Flexibele 
armatuurkop voor korte en langere bureaubladen. 18 cm 
aanpassingszone (3).

Voor de meest veeleisende verlichtingstaken. Niet-verblindend 
licht dankzij de hoogwaardige diffusor met optimale spreiding.

1

2

3

FUNCTIONEEL DESIGN
PRANA+ OFFICE FLOOR LIGHT
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Pas wanneer uitgebreide individuele instelmogelijkheden en een intelligent 
lichtmanagement bij elkaar komen, kan een maximum aan comfort,  
energie-efficiëntie en veiligheid worden bereikt. Een moderne verlichtings-
oplossing die slim is ontworpen, beschikt daarom ook over voldoende  
eigen intelligentie.

Bij de staande armatuur is de in de mast geïntegreerde hightechsensor hier-
voor verantwoordelijk. Met behulp van de geïntegreerde aanwezigheids- en 
lichtsensoren geeft deze aan wanneer en hoeveel kunstlicht nodig is – altijd 
afhankelijk van de aanwezigheid van mensen en het daadwerkelijk beschik-
bare daglicht. Zo verbruikt de armatuur energie slechts op die momenten en 
slechts in die mate dat hieraan echt behoefte is.

Als echte partner van de mens laat het armatuur hem ook niet in de steek 
als de collega's het kantoor al hebben verlaten: door de draadloze koppeling 
en communicatie met andere, soortgelijke armaturen blijft er desgewenst 
een aangename, gedimde oriëntatieverlichting in de rest van de ruimte aan-
wezig. Hierdoor wordt voorkomen dat geïsoleerde lichteilanden ontstaan
en wordt een lichtsfeer gecreëerd die ook na de normale werktijd nog prettig 
aandoet. Wanneer de laatste het kantoor verlaat, schakelt de sensortechniek 
automatisch alle armaturen uit.

Bovendien zorgt naast het directe licht een apart uplight voor de juiste 
afwisselende lichtdiversiteit. De gebruiker kan de helderheid van beide 
lichtbronnen individueel instellen en houdt ook op het gebied van lichtkleur 
alles onder controle. Want met Tunable White kan de kleurtemperatuur van 
de armatuur traploos worden aangepast tussen warmwit en koudwit. Anders 
dan bij gangbare armaturen blijft het helderheidsniveau behouden als alleen 
de kleur wordt aangepast, zodat een gewenste sfeer of de uitvoering van de 
visuele verlichtingstaak niet wordt gestoord.

Twee lichtbronnen – één armatuur. Direct en indirect licht 
voor individuele sferen.

Intelligente pulsgenerator. Hightech-sensor voor meer 
comfort, energie-efficiëntie en veiligheid.

Nooit meer alleen op kantoor. Regeling via een draadloos 
netwerk voor oriëntatieverlichting en meer.

De laatste doet het licht uit. Meer energie-efficiëntie en 
lichtsfeer dankzij in een netwerk integreerbare sensoren.

LICHTMANAGEMENT
EEN ARMATUUR ALS NETWERKER,  
PARTNER EN MANAGER

100 %10 % 10 % 10 %

ORIËNTATIEVERLICHTING: 10 %

LICHT OP DE WERKPLEK: 100 % INDIRECT LICHT EN 70 % DIRECT LICHT 

70 %

Draadloze koppeling aan de hand van een voorbeeld:
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ESYLUX CRI-spectrum
Meetresultaat PRANA+

ESYLUX CQS-spectrum
Meetresultaat PRANA+
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ESYLUX is niet alleen qua intelligente functionaliteit en hoogwaardig design 
een inspirerend voorbeeld, maar ook wat betreft het wezenlijke onderdeel 
van elke verlichtingsoplossing – de kwaliteit van het licht zelf. Want daarvoor 
hanteren we slechts één maatstaf: het daglicht. 

Wij zijn bij uitstek toegerust om deze hoge benchmark zo dicht mogelijk te 
benaderen. In ons eigen, erkende lichtIaboratorium worden alle voor het 
licht belangrijke kwaliteitskenmerken tijdens het gehele ontwikkelingsproces 
getest en continu verder verbeterd. Op deze manier bereiken we resultaten 
die ver boven de normatieve minimale eisen liggen. Een echt voorbeeld van 
een highlight: het waarborgen van een optimale kleurweergave. De acht 
voorgeschreven testkleuren van de kleurweergave-index (CRI) voldoen hier 
bij lange na niet aan onze eis – daarom gebruiken wij alle vijftien kleuren en 
creëren zo LED-licht dat bij de kleurweergave duidelijk boven de norm ligt. 
Bovendien heeft ESYLUX als een van de eerste fabrikanten de kleurkwali-
teitsschaal CQS (Color Quality Scale) in zijn meetmethodiek geïntegreerd. 
Samen garanderen CRI en CQS de realistische weergave van zowel zwakkere 
als sterk verzadigde kleuren. Zo komen vlakken en objecten in de omgeving 
ook qua kleur altijd in het juiste licht te staan. Dat creëert een mooiere 
lichtsfeer en een hoger kijkcomfort. Fantastisch idee, toch? 

FLIKKERFACTOR LAAG, KIJKKWALITEIT HOOG

LED's reageren veel sneller en directer op de natuurlijke schommelingen van 
wisselstroom dan de klassieke gloeilamp: Het gevaar is dat ze gaan flikkeren – 
een bijzondere uitdaging bij de ontwikkeling van eersteklas LED-verlichting. 
Zelfs als het flikkeren binnen een frequentiebereik ligt waarin het door de 
mens niet meer bewust kan worden waargenomen, kan het toch vermoeiend 
werken, gevoelens van duizeligheid oproepen en voor een deel nog verder
strekkende effecten op de gezondheid hebben. Wie het welzijn van de ge- 
bruikers van het gebouw na aan het hart ligt, kiest daarom voor een verlichting 
met een zo laag mogelijke flikkerfactor – ESYLUX zorgt voor een helder 
doorzicht dat ver boven de norm ligt.

HET BESTE LICHT AFGEVEN
EERSTEKLAS LICHTKWALITEIT VOOR 

OPTIMAAL KIJKCOMFORT
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Licht fascineert en verrijkt het menselijk leven. Alleen dankzij licht kunnen we 
kleuren zien, naar films kijken, schilderijen maken. Licht jaagt de schaduw weg en 
schenkt ons de heldere blik op de uiterlijke schoonheid van deze wereld. Het verge-
makkelijkt de oriëntatie en geeft ons een gevoel van bescherming en geborgenheid.

Maar niet alleen de visuele component maakt van licht een levenselixir van de mens. 
De potentiële effecten ervan reiken veel verder. Wie het beste licht voor de mens 
wil, moet zoals talrijke wetenschappelijke studies aantonen, zich richten op het 
dynamische licht van de zon. Want natuurlijk daglicht heeft een biologisch positieve 
werking. Eén begrip staat, meer dan welk ander begrip ook, voor deze eis: Human 
Centric Lighting – het koningsnummer van de binnenverlichting. Op het moment 
dat bij een verlichtingsoplossing voor dit uitgangspunt wordt gekozen, wordt de 
zon in huis gehaald. Een dergelijke oplossing combineert direct met ruimtelijk licht 
en produceert gedurende de dag een dynamische verandering van lichtkleur en 
-helderheid. Het resultaat is dat het hormonale systeem van de mens op elk moment 
een optimale lichtmenging ontvangt die de vitaliteit, het welzijn en het concentratie-
vermogen bevordert en die tegelijkertijd door het synchroniseren van het bioritme 
een positief effect op de gezondheid heeft. De mens begint 's morgens beter aan de 
dag en ontwikkelt een hoge, ongekende productiviteit, voordat het licht het lichaam 
's avonds op een ontspannende slaap voorbereidt, die hem de kracht geeft om de 
uitdagingen van de volgende dag tegemoet te treden.

Om de levenskwaliteit van de mens ook op de werkplek met een biodynamisch licht 
te verhogen, hebben wij een eigen technologie ontwikkeld en deze in de PRANA+ 
staande armatuur geïntegreerd: de SymbiLogic Technology. Deze is niet alleen voor 
een biologisch positieve werking van de verlichting in het dagelijks leven op kantoor 
geoptimaliseerd. De technologie zorgt met behulp van de hightech-sensor tevens 
voor een zeer energiezuinige realisatie van het licht, doordat ook bij een dynamisch
lichtverloop het invallende echte daglicht wordt benut. Zo ontstaat een bijzondere 
vorm van symbiose: de mens profiteert van de natuur, want van de natuur heeft hij 
geleerd welk licht voor hem het beste is. Nu kan hij dit licht binnen nabootsen. De
natuur weer profiteert van de hulpbronnenefficiënte, duurzame realisatie van dit 
licht. Op deze manier draagt de SymbiLogic Technology bij aan meer balans tussen 
mens en natuur en voorziet deze de gebruiker op echt elk moment van het voor 
hem beste licht. De technologie symboliseert op indrukwekkende wijze onze dankzij 
tientallen jaren ervaring opgebouwde deskundigheid op het gebied van elektronica 
en automatisering. Deze vormt het ultieme bewijs dat licht zoveel meer kan bieden 
dan alleen verlichting.

SYMBILOGIC IS DE ESYLUX-TECHNOLOGIE 
VOOR ENERGIE-EFFICIËNTE HUMAN CENTRIC LIGHTING
 
Het biologisch werkzame licht van de SymbiLogic-oplossingen verbetert de 
levenskwaliteit blijvend. Dat komt ten goede aan elke afzonderlijke mede-
werker, en aan het hele bedrijf. Omdat de motivatie en tevredenheid op de 
werkplek toenemen en het prestatievermogen merkbaar stijgt. Tegelijkertijd 
kan de Human Centric Lighting verzuim door ziekte voorkomen en zelfs 
helpen het ongevalsrisico te verlagen. 

 Voorbeeld van het verloop van de vitaliteit: met SymbiLogic

 Voorbeeld van het verloop van de vitaliteit: gewone verlichting*

 Voorbeeld van de productie van melatonine: met SymbiLogic

 Voorbeeld van de productie van melatonine: gewone verlichting*

*Aannames zijn afgeleid van de configuratieaanbevelingen van DIN SPEC 67600

MAX

MIN
6 UUR 12 UUR 18 UUR 24 UUR

Gezonde slaap

Bron: 
Rapport 'Quantified benefits of Human Centric Lighting' 
van ZVEI/LightingEurope/A.T. Kearney, april 2015

VERHOOGT
MOTIVATIE
PRODUCTIVITEIT
LOYALITEIT VAN UW MEDEWERKERS

VERMINDERT
FOUTEN
VERZUIM
ARBEIDSONGEVALLEN

LICHT, DAT GEWOON BETER WERKT.  
GOED WERKEN, GEZOND SLAPEN
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Wanneer alle elementen die voor een hoogwaardige verlichtings-
oplossing van belang zijn, worden geoptimaliseerd, perfect op
elkaar worden afgestemd en goed worden samengevoegd, kan
dat ertoe leiden dat het geheel meer is dan de som der delen. 
Dan smelten design, intelligente functionaliteit en lichtkwaliteit
samen één organisch geheel. Tot een ideale, harmonieuze compo-
sitie die de mens inspireert. Die zijn fantasie vleugels geeft.
Die hem een idee van perfectie geeft.

DAT IS PRANA+.

DE EERSTE ARMATUUR
DIE ECHT ZO MAG HETEN
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Zonlicht naar wens
Het biodynamische lichtverloop eenvoudig aan de lichtverhoudingen van verschillende 
wereldsteden aanpassen: de SymbiLogic Technology maakt het mogelijk.

Uitgebreid en overzichtelijk
De talrijke instelopties van de web-app maken een afstemming op de zeer persoonlijke 
behoeften mogelijk.

WEB-APP VIA TABLET, PC & SMARTPHONE

Comfortabele bediening door digitale communicatie – dat is al lang van-
zelfsprekend, als een productoplossing eenvoudig in gebruik moet zijn. 
Uiteraard maken wij dat ook bij de PRANA+ staande armatuur mogelijk: 
met tablet, pc, of smartpone – als functionele aanvulling op het intuïtieve 
bedieningselement in de lichtmast. Het grote aantal regelbare parameters 
voldoet geheel aan de hoge aspiraties van de PRANA+: helderheid of licht-
kleur, direct of indirect licht, ook hier krijgt de gebruiker het complete scala 
tot zijn beschikking om de PRANA+ nauwkeurig op de eigen behoeften af  
te stemmen. Het opslaan van individuele scènes hoort hier net zo bij als  
bijvoorbeeld de fijnafstelling van de aanwezigheidsautomatisering of de 
opties voor een op de behoefte afgestemde netwerkconfiguratie.

STOCKHOLM NEW YORK DUBAI RIO

Het absolute hoogtepunt is echter een bijzondere lichtfunctie die pas 
met behulp van onze software helemaal aan de eigen wensen kan worden 
aangepast. De geofysische achtergrond: het licht van de zon verandert niet 
alleen dynamisch in de loop van de dag, maar het varieert ook qua kleur 
en helderheid op verschillende plekken in de wereld op verschillende wijze: 
andere breedtegraden, ander licht. Voor de PRANA+ hebben wij daarom het 
lichtverloop van diverse wereldsteden voorgeprogrammeerd. Deze instel-
lingen kunnen via de web-app worden opgezocht en opgevraagd. U hoeft 
alleen nog te beslissen waar de lichtreis naartoe gaat: naar de 5th Avenue 
in de Big Apple? Naar de scherenkust van Stockholm? Of toch voor een 
cappuccino naar de eeuwige stad aan de Tiber?

BEDIENING EN PERSOONLIJK LICHT
MET ÉÉN DRUK OP DE KNOP NAAR ROME
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Al op het eerste gezicht is onmiskenbaar dat deze deel uitmaakt van de 
familie. De PRANA+ pendelarmatuur vult de staande armaturen uit de serie 
perfect aan en verzekert de lichtplanning van een harmonieus totaalbeeld 
op alle kantoren. Zo tijdloos slank en elegant het design is, zo hoogwaardig 
zijn het materiaal en de lichtkwaliteit. Ook de details overtuigen: om de hel- 
dere lijnen van de armatuur niet te verstoren, verdwijnen de aansluitkabels 
onzichtbaar in de ophanging. De DALI-compatibiliteit maakt de integratie 
in digitale omgevingen met bijbehorende individuele regeling voor perfecte 
lichtsferen mogelijk. En ook de pendelarmatuur is in uitvoeringen met indirect 
bovenlicht en 'Tunable White' verkrijgbaar.

WANNEER SCHOONHEID WORDT DOORGEGEVEN
DE PENDELARMATUUR UIT DE SERIE PRANA+

PRANA+ PENDULUM LIGHT
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PLAFONDSTRALER

DIRECT LICHT

DALI-EVSA

KABELTOEVOER

VOORSCHAKELAPPARAAT

TUNABLE WHITE

voor aanpassing van de lichtkleur

onzichtbaar in de ophanging verwerkt

onopvallend in de fraaie roestvrijstalen
behuizing ondergebracht

voor intelligent lichtmanagement

BETER ZIEN EN GEZIEN WORDEN

De PRANA+ pendelarmatuur vult de serie aan met een perfecte plafond-
verlichting voor een harmonisch totaalbeeld in alle kantoren. Deze beschikt 
over dezelfde duidelijke lijnvoering en vormgeving, is gemaakt van dezelfde 
hoogwaardige materialen en zorgt er dankzij intelligente details voor dat de 
uitgebalanceerde uitstraling behouden blijft. 

Dankzij de Tunable White-optie voor het traploos aanpassen van de wittint, 
een optioneel, indirect bovenlicht en de DALI-compatibiliteit biedt de arma-
tuur bovendien een intelligent lichtmanagement volgens geheel persoonlijke 
voorkeur.

Passende wittint voor elke sfeer. De pendelarmatuur beschikt optioneel over
Tunable White: voor een traploze aanpassing van de lichttemperatuur tussen warmwit 
en koudwit.

Fantastische ruimtelijke verlichting. Een direct licht en optioneel een uplight zorgen
voor individuele sferen. Het helderheidsniveau is afzonderlijk regelbaar.

Storingen ongewenst. De speciale diffusor van de PRANA+  
pendelarmatuur garandeert dankzij de zeer lage UGR- 
waarde werken bij niet-verblindend licht en daarmee dat 
de meest veeleisende verlichtingstaken worden uitgevoerd.

Volmaakt van vorm. Om de heldere en esthetische vorm 
te behouden, is de kabeltoevoer onzichtbaar in de ophan-
ging verwerkt. Zelfs het voorschakelapparaat is in de
fraaie roestvrijstalen behuizing ondergebracht.

2700 K
WARMWIT

4000 K
NEUTRAALWIT

6500 K
KOUDWIT

REPRESENTATIEF LICHT IN TOPVORM.
PRANA+ PENDULUM LIGHT

DIMBAAR VIA GEÏNTEGREERDE EVSA 
MET DUBBELE 230V-SCHAKELAAR

installatie zonder verdere toebehoren
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PRANA+ OFFICE FLOOR LIGHT 

STIJLVOLLE VERSCHIJNING IN ELKE OMGEVING

Om de staande armatuur ook qua kleur optimaal in de omgeving in te 
passen, bieden wij ze met oppervlakken in verschillende uitvoeringen aan. 
Zwart geanodiseerd, wit gepoedercoat of in chroom: voor ieder interieur is 
een passende variant beschikbaar.

chroom

zwart geanodiseerd

wit gepoedercoat 874/2012

A++
A+
A
B
C
D
E

Deze armatuur
bevat ingebouwde
LED-lichtbronnen.

In de armatuur kunnen de
lichtbronnen niet worden 
vervangen.

L
E
D

 TECHNISCHE GEGEVENSPRODUCTOVERZICHT
Kleurtemperatuur 2700–6500 K (Tunable White)

Art.nr. met standaardvoet wit gepoedercoat EV10401039

met uitschuifbare voet wit gepoedercoat EV10401008

met standaardvoet zwart geanodiseerd EV10401046

met uitschuifbare voet zwart geanodiseerd EV10401015

met standaardvoet chroom EV10401053

met uitschuifbare voet chroom EV10401022

Nom. spanning 110–230 V/50–60 Hz

Nominaal vermogen 110 W

Lichtstroom (armatuur) 11475 lm

Lichtopbrengst 104 lm/W

Stralingshoek 95°

Verblindingswaarde UGR ≤ 16

Levensduur LED bij Ta = 25 °C L80B10 = 50.000 h

Colour Rendering Index (CRI) > 85

Colour Quality Scale (CQS) > 85

Vermogensfactor van de elektronica totaal > 0,95

Kleurtolerantie SDCM < 3

Toegestane omgevingstemperatuur 0 °C...+40 °C

Beschermingsgraad IP 20

Beschermingsklasse I

Aansluiting Met aparte netvoedingseenheid

Interface WIFI Access Point 
EnOcean ontvanger

Afmetingen Lengte: 780 mm

Breedte: 310 mm

Hoogte/diepte: 2000 mm

Materiaal behuizing Aluminium

Met geïntegreerde aanwezigheidssensor •

Detectiehoek 340°

Detectieafstand schuin Ø 6 m

Nalooptijd ca. 1 Min.–10 Min.

Technische en optische wijzigingen zonder kennisgeving voorbehouden. Bij de vermogensspecificatie zijn afwijkingen van +/- 10 % mogelijk.
Deze armatuur bevat ingebouwde LED-lichtbronnen. In de armatuur kunnen de lichtbronnen niet worden vervangen.
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PRANA+ PENDULUM LIGHT 

STIJLVOLLE VERSCHIJNING IN ELKE OMGEVING

Om de pendelarmatuur ook qua kleur optimaal in de omgeving in te passen, 
bieden wij ze met oppervlakken in verschillende uitvoeringen aan. Zwart 
geanodiseerd, wit gepoedercoat of in chroom: voor ieder interieur is een 
passende variant beschikbaar.

chroom

zwart geanodiseerd

wit gepoedercoat

 TECHNISCHE GEGEVENSPRODUCTOVERZICHT

874/2012

A++
A+
A
B
C
D
E

Deze armatuur
bevat ingebouwde
LED-lichtbronnen.

In de armatuur kunnen de
lichtbronnen niet worden 
vervangen.

L
E
D

Kleurtemperatuur 3000 K 4000 K 2700–6500 K (Tunable White)

Art.nr. Downlight  DALI* wit gepoedercoat EV10125256 EV10125263 EV10125270

Downlight  DALI zwart geanodiseerd EV10125157 EV10125164 EV10125171

Downlight  DALI chroom EV10125058 EV10125065  EV10125072

Up/Downlight  DALI wit gepoedercoat EV10125201 EV10125218 EV10125225

Up/Downlight  DALI zwart geanodiseerd EV10125102 EV10125119 EV10125126

Up/Downlight  DALI chroom EV10125003 EV10125010 EV10125027

Downlight  DIM* wit gepoedercoat EV10125096 EV10125188 EV10125034

Downlight  DIM zwart geanodiseerd EV10125133 EV10125195 EV10125041

Downlight  DIM chroom EV10125188 EV10125232 EV10125089

Up/Downlight  DIM wit gepoedercoat EV10125300 EV10125331 EV10125294

Up/Downlight  DIM zwart geanodiseerd EV10125317 EV10125348 EV10125287

Up/Downlight  DIM chroom EV10125324 EV10125355 EV10125249

Nom. spanning 230 V/50 Hz, DALI 230 V/50 Hz, DALI 230 V/50 Hz, DALI 230 V/50 Hz, DALI 230 V/50 Hz, DALI 230 V/50 Hz, DALI

Nominaal vermogen 30 W 60 W 30 W 60 W 30 W 60 W

Lichtstroom (armatuur) 3300 lm 6210 lm 3360 lm 6300 lm 3560 lm 6760 lm

Lichtopbrengst 110 lm/W 103 lm/W 112 lm/W 105 lm/W 118 lm/W 112 lm/W

Stralingshoek 98° 98° 98° 98° 98° 98°

Verblindingswaarde UGR ≤ 16 UGR ≤ 16 UGR ≤ 16 UGR ≤ 16 UGR ≤ 16 UGR ≤ 16

Levensduur LED bij Ta = 25 °C L80B10 = 50.000 h L80B10 = 50.000 h L80B10 = 50.000 h L80B10 = 50.000 h L80B10 = 50.000 h L80B10 = 50.000 h

Colour Rendering Index (CRI) > 80 > 80 > 80 > 80 > 85 > 85

Colour Quality Scale (CQS) > 80 > 80 > 80 > 80 > 85 > 85

Vermogensfactor van de elektronica totaal > 0,9 > 0,9 > 0,9 > 0,9 > 0,9 > 0,9

Toegestane omgevingstemperatuur 0 °C...+40 °C 0 °C...+40 °C 0 °C...+40 °C 0 °C...+40 °C 0 °C...+40 °C 0 °C...+40 °C

Beschermingsgraad IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20

Beschermingsklasse II II II II II II

Aansluiting EVSA EVSA EVSA EVSA EVSA EVSA

Montagevariant Pendelophanging
max. 2000 mm

Pendelophanging
max. 2000 mm

Pendelophanging
max. 2000 mm

Pendelophanging
max. 2000 mm

Pendelophanging
max. 2000 mm

Pendelophanging
max. 2000 mm

Afmetingen Lengte: 1200 mm 1200 mm 1200 mm 1200 mm 1200 mm 1200 mm

Breedte: 335 mm 335 mm 335 mm 335 mm 335 mm 335 mm

Hoogte/diepte: 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm

Materiaal behuizing Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium

*  De DIM-uitvoeringen van de PRANA+ pendelarmatuur kunnen met een eenvoudige, standaard 230V-schakelaar worden bediend.  
Voor DALI-varianten is de installatie van een DALI-regeling vereist.

Technische en optische wijzigingen zonder kennisgeving voorbehouden. Bij de vermogensspecificatie zijn afwijkingen van +/- 10 % mogelijk.
Deze armatuur bevat ingebouwde LED-lichtbronnen. In de armatuur kunnen de lichtbronnen niet worden vervangen.
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GEBRUIKERSVRIENDELIJKE LICHTOPLOSSINGEN – DESIGNED BY SIMPLICITY

Licht is een essentieel hulpmiddel en levenselixir, een existentiële energie- 
bron van de mens. Voor ESYLUX zijn daarom de behoeften en eisen van de 
mens de maatstaf voor alles als het gaat om de ontwikkeling van hoogwaar-
dige verlichting.

Dankzij meer dan 40 jaar ervaring op de markt, onze deskundigheid op 
het gebied van op sensoren gebaseerde gebouwautomatisering en de 
voorkeur voor Duitsland als land voor wat betreft onderzoek, ontwikkeling 
en productie hebben wij zowel nationaal als internationaal naam gemaakt: 
wie anders kan als aanbieder van moderne verlichtingsoplossingen op zo 
veel opgebouwde expertise bouwen? Ten slotte vereist een hoogwaardige 
verlichting in de 21e eeuw naast een hoge lichtkwaliteit ook de mogelijk-
heid van een intelligente regeling. Pas met een regeling verandert een 
armatuur in een echte oplossing.

Telkens wanneer en overal waar zonlicht niet toereikend is, vullen wij dit aan 
of zorgen wij met onze LED-oplossingen voor adequate vervanging. Hiertoe 
combineren wij de hoogste lichtkwaliteit met intelligente, energiezuinige 
technologie en voorzien wij de mens van het geschikte licht op het juiste 
moment. Gedreven door onze absolute wil om te innoveren, vastgelegd in 
veel meer dan 100 octrooien en patenten, houden wij ondanks alle com-
plexe eisen altijd één doel voor ogen: de kracht van de eenvoud. Wij leven 
'simplicity' in alle sectoren, processen en producten. Want alleen wanneer 
een oplossing ook eenvoudig kan worden uitgevoerd, helpt deze de mens 
echt vooruit.

ZORGT VOOR HET BESTE LICHT  
OP DE WERKPLEK

BIOLOGISCH WERKZAAM LICHT
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ESYLUX Deutschland GmbH
An der Strusbek 40
22926 Ahrensburg I Deutschland
t: +49 4102 489 0
f: +49 4102 489 333
info@esylux.de
www.esylux.de

ESYLUX Asia Ltd.
No. 4 32/F Saxon Tower
7 Cheung Shun Street
Lai Chi Kok I Kowloon I Hong Kong
t: +852 3107 89 12
f: +852 3107 89 99
sales@esylux.com.hk
www.esylux.com.hk

ESYLUX Belgium nv
Vlamstraat 7 bus 2
9450 Denderhoutem-Haaltert I België
t: +32 53 850 570
f: +32 53 850 579
info@esylux.be
www.esylux.be

ESYLUX Danmark ApS
Kokholm 3A
6000 Kolding I Danmark
t: +45 76 72 90 90
info@esylux.dk
www.esylux.dk

ESYLUX France SARL
5 rue de Castiglione
75001 Paris I France
t: +33 1 5345 10 55
info@esylux.fr
www.esylux.fr

ESYLUX Nederland B.V.
Leeghwaterstraat 35
3364 AE  Sliedrecht I Nederland
t: +31 184 647 000
f: +31 184 647 070
info@esylux.nl
www.esylux.nl

ESYLUX Österreich GmbH
Hafenstraße 2A
4020 Linz I Österreich
t: +43 732 788 188 0
f: +43 732 788 188 7039
info@esylux.at
www.esylux.at

ESYLUX Portugal, Lda.
Lagoas Park Edifício 8, Piso 1
2740-244 Porto Salvo I Portugal
t: +351 214 236 170
f: +351 214 236 179
comercial@esylux.pt
www.esylux.pt

ESYLUX Russia
ООО "ИЗИЛЮКС РУ"
ул. Малая Калужская
д. 15, стр. 17 I эт. 3, оф. 541 
119071 г. Москва I Россия
t: +7 495 782 72 40
info@esylux.ru
www.esylux.ru

ESYLUX Suomi Oy
Äyritie 12 B
01510 Vantaa I Suomi
t: +358 20 779 26 60
info@esylux.fi
www.esylux.fi

ESYLUX Swiss AG
Steinackerstrasse 29
Postfach 
8302 Kloten I Schweiz
t: +41 44 808 61 00
f: +41 44 808 61 61
info@esylux.ch
www.esylux.ch

ESYLUX Sverige AB
Färögatan 33
164 51 Kista I Sverige
t: +46 470 853 00
f: +46 470 853 53
info@esylux.se
www.esylux.se

ESYLUX GmbH (Export)
An der Strusbek 40
22926 Ahrensburg I Germany
t: +49 4102 888 80 0
f: +49 4102 888 80 441
sales@esylux.com
www.esylux.com

ESYLUX Norge AS
Strandveien 35
1366 Lysaker I Norge
t: +47 2255 52 00
f: +47 2255 52 01
info@esylux.no
www.esylux.no
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