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Intuitiv betjening av 
intelligente lyssystemer: Ny 
flerfunksjonsbryter for 
ESYLUX Light Control 
 
Produsenten ESYLUX utvider nå bryterprogrammet som ble utviklet spesielt 
for intelligente lyssystemer med styringsteknologien ESYLUX Light Control, 
med to spesialversjoner. PUSH BUTTON 8x CLASSROOM ELC gir mulighet 
for overstyring i undervisningsmodus, og PUSH BUTTON 8x PATIENT 
ROOM ELC gir mulighet for individuell tilpasning av belysning i pasientrom 
med to senger. Begge gir deg intuitiv fremhenting av brukerorienterte 
scenarier samt SymbiLogic fra ESYLUX for energieffektiv Human Centric 
Lighting. 
  
Selv om det har kommet mange flere alternativer til manuell lysstyring de siste 

årene, er den tradisjonelle veggbryteren fortsatt en ønsket standard. Produsenten 

ESYLUX har også utviklet ELC-brytere med et lett forståelig symbolspråk, slik at 

betjeningstypen for lyssystemer med styringsteknologien ESYLUX Light Control 

ELC gjøres enda enklere. 

 

Enkelt symbolspråk for overstyring av automatikk 
To spesialversjoner utvider nå porteføljen: PUSH BUTTON 8x CLASSROOM ELC 

hjelper med overstyringen av sensorstyrte lyssystemer i undervisningsbruk. Den 

kan brukes til å koble inn/ut, dimme eller hente frem scenarioer via åtte 

enkeltknapper. Undervisere kan dermed enkelt tilpasse belysningen. De kan for 

eksempel hjelpe elever med å konsentrere seg ved å bytte til et kraftig, kaldhvitt 

lys, eller de kan berolige elever med en neddimmet belysning på 2700 K for å 



  

 

dempe motorisk stress. En knapp med SymbiLogic-logoen aktiverer den 

energieffektive Human Centric Lighting fra ESYLUX. 

 

Individuelle scenarioer eller energieffektiv Human Centric Lighting 
SymbiLogic-knappen har også PUSH BUTTON 8x PATIENT ROOM ELC, som 

ble utformet spesielt for bruk på pasientrom med to senger. Ved siden av kobling 

og dimming kan leger og pleiepersonell blant annet aktivere et undersøkelseslys 

på 1000 lux og et nøytralhvitt lys på 4000 K per scene for begge sengeområdene. 

Ved måltider kan pasienten ganske enkelt bytte til en varmhvit, neddimmet 

belysning på 3000 K. Et nattlysscenario gir sikkert orienteringslys per 

tilleggsbelysning når hovedbelysningen samtidig kobles ut. 

 

De nye ELC-bryterne følger med i de forhåndskonfigurerte, monteringsklare 

settene Classroom eller Patient Room. De er også tilgjengelige enkeltvis for fritt 

konfigurerbare systemer. ELC-lyssystemenes grunnkonfigurasjon består av ELC-

taklamper, -styringsenheter og -sensor. Den muliggjør plug-and-play-installasjon 

uten behov for ytterligere programmering, selv under aktiv drift. Manuell 

overstyring kan utføres via en konvensjonell 230 V-bryter, DALI-bryter eller ESY-

PEN, og du kan også redigere de forhåndsinnstilte scene i etterkant, hvis du 

skulle få behov for dette. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

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 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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