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Forhåndskonfigurert, 
integreringsklar, biologisk 
aktiv: Settløsninger med 
ESYLUX Light Control for 
klasserom og pasientrom 
På Light + Building presenterer ESYLUX settene Classroom og Patient 
Room, som er integreringsklare, forhåndskonfigurerte systemløsninger med 
ESYLUX Light Control ELC for standardiserte klasserom og pasientrom. 
Settene sørger for energieffektiv Human Centric Lighting, og de er tilpasset 
spesialkrav på begge bruksområdene. Videre inneholder settene samtlige 
komponenter under kun ett artikkelnummer, og som alle andre ELC-
systemløsninger er de klare til drift med en gang via Plug-and-play.  
 
I mange bygg finnes det rom med standardisert størrelse, slik som klasserom og 

pasientrom med to senger ved utdannings- og helseinstitusjoner. For å kunne 

tilby intelligente automasjons- og belysningsløsninger som er enkle å installere, 

for begge disse romtypene, utviklet ESYLUX settene Classroom og Patient 

Room. Disse settene er forhåndskonfigurerte, integreringsklare systemløsninger 

med styringsteknologien ESYLUX Light Control (ELC) og plug-and-play-

installasjon. 

 
Classroom-sett med vertikal tavlebelysning 
Classroom-settene er tiltenkt standardklasserom som er omtrent 60 m2 store. De 

omfatter systemtaklamper med ulike design og størrelser, med enten separate 

eller integrerte systemtilstedeværelsesdetektorer, systemstyringsenheter, alle 

nødvendige plug-and-play-systemkabler samt en ESYLUX DALI-bryter. Det 



 

 

blendingsfrie tavlelyset brukes til den vertikale belysningen, som integreres i 

systemet via en medfølgende koblingsmodul.  

 

I drift gir systemet et oppfriskende og biologisk aktivt lys med energieffektiv 

omsetning via SymbiLogic-teknologiens adaptive HCL-lysregulering. Slik styres to 

soner med lamper, enten ved vinduet eller videre innover i rommet, individuelt for 

å optimere bruken av dagslys. Med bryteren kan du når som helst overstyre 

lysstyrken og -fargen og hente frem individuelle belysningsscenarier. Hvis rommet 

er tomt, slår tilstedeværelsesdetektoren belysningen av automatisk.  

 

Patient Room-sett med undersøkelses- og orienteringslys  
Patient Room-settene er laget for et standardisert, to sengers pasientrom med en 

størrelse på ca. 20 m2. En separat downlight følger med systemkomponentene og 

DALI-bryteren, slik at du får tidsstyrt orienteringslys om natten. Via DALI-bryteren 

kan du stille inn ett undersøkelseslys på 1000 lux per scenario individuelt for hvert 

sengeområde. I normal drift gjør systemet også her bruk av den energieffektive, 

sunne Human Centric Lighting fra SymbiLogic. Hvis rommene ikke er opptatt i en 

kort periode, sørger tilstedeværelsesdetektoren for at belysningen slås av etter at 

f.eks. rengjøringspersonale har oppholdt seg der. 

 

Classroom- og Patient Room-sett inneholder alle nødvendige komponenter under 

ett og samme artikkelnummer. Med plug-and-play-installasjon er de klare til drift 

umiddelbart uten behov for programmering og egner seg derfor også for rask 

modernisering i løpende drift. Med systemkomponenter og tilleggsapparater kan 

du også lage individuelle ELC-løsninger for alle typer bruk og romdimensjoner 

som et alternativ til disse forhåndskonfigurerte og ferdig monterbare settene.  

 

  



 

 

Om ESYLUX – Performance for Simplicity 
ESYLUX utvikler, produserer og distribuerer intelligente automasjons- og 

belysningsløsninger som sørger for økt livskvalitet og energieffektivitet på 

kontorer og i utdannings- og helseinstitusjoner. Det er enkeltmenneskenes ønsker 

og behov som står i sentrum. Derfor legger bedriften spesiell vekt på at 

produktløsningene deres skal være brukervennlige. Grossister, 

installasjonsbedrifter, elektro- og belysningsplanleggere og arkitekter har satt sin 

lit til våre 50 år med markedserfaring og ESYLUX-ekspertenes veiledning. 

Forskningen, utviklingen og produksjonen som finner sted ved det tyske 

hovedkvarteret i Ahrensburg, setter produsenten i stand til å overholde de 

høyeste kvalitetskrav. Bedriften er global: ESYLUX arbeider på fem kontinenter, 

samarbeider med erfarne handelsbedrifter og er representert i Europa, Asia og 

Oseania med en rekke datterselskaper. 

Du finner mer informasjon på www.esylux.com 
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Bilder og bildetekster  
 

 
Education-sett  Kilde: iStock/ismagilov/ESYLUX 
Education-sett fra ESYLUX: En forhåndskonfigurert, monteringsklar 

komplettløsning med energieffektiv Human Centric Lighting for klasserom på ca. 

60 m2  

 

 

 
Planleggingseksempel Education-sett  Kilde: ESYLUX GmbH 
Planleggingseksempel for installering av et Education-sett fra ESYLUX i et vanlig 

klasserom med en størrelse på ca. 60 m2 

 
 
 



 

 

 
Planleggingseksempel Patient Room-sett  Kilde: ESYLUX GmbH 
Planleggingseksempel for installering av et Patient Room-sett fra ESYLUX på et 

vanlig pasientrom med en størrelse på ca. 20 m2 

 
 

 
SmartDriver Patient Room-sett Kilde: ESYLUX GmbH 

Intelligent koblingspunkt med ESYLUX Light Control – ELC SmartDriver 

 
 


	Ahrensburg/Frankfurt, 18. mars 2018

