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Slanke og intelligente: 
DALI-pullertlamper i ALVA-
serien med integrert sensor 
Produsenten ESYLUX utvider sin ALVA-serie med slanke LED-pullertlamper 
med valgfri integrert DALI-bevegelsesdetektor. De har en diameter på 
100 mm, kan bruke bevegelsesdetektorer til å styre en hel lampegruppe 
bevegelses- og dagslysavhengig og realisere et dimmet orienteringslys når 
det ikke registreres noen bevegelser. De robuste aluminiumshusene er i 
likhet med resten av serien smussavvisende og i tillegg beskyttet mot 
saltholdig sjøluft. 

Å sørge for sikkerhet, orientering og et representativt utseende på en 

energieffektiv måte, og å tilby en robust konstruksjon, er de viktigste oppgavene til 

moderne utendørsbelysning. For å tilby et spesielt elegant alternativ for dette 

utvider ESYLUX nå sin ALVA-serie med slanke pullertlamper med valgfri integrert 

DALI-bevegelsesdetektor.  

Styr en lampegruppe via DALI-Broadcast 
Diameteren er på 100 mm, høyden 700 mm. Med bevegelsesdetektorer kan du 

styre en hel lampegruppe bevegelses- og dagslysavhengig i Broadcast-modus 

som f.eks. DALI-pullertlamper uten sensor. Ytterligere pullertlamper med 

bevegelsesdetektorer kan også integreres i en gruppe, slik at den kan reagere på 

bevegelser i forskjellige områder. Bevegelsesdetektoren kan også slå av og på 

230 V-lamper ved behov ved hjelp av DALI-aktuatoren tilgjengelig fra ESYLUX. 

 

Valgfritt orienteringslys 
Styringen av en gruppe skjer via DALI-Broadcast. I skumringsrelémodus kan 

bevegelsesdetektoren alternativt også slå den på bevegelsesuavhengig hvis det 



  

 

 

 

er utilstrekkelig dagslys. På tidspunkt hvor det ikke registreres bevegelse, er 

detektoren også i stand til å realisere et dimmet orienteringslys for representative 

eller sikkerhetsmessige formål. Med fabrikkinnstillinger er detektoren klar til bruk 

umiddelbart og kan deretter programmeres individuelt med fjernkontrollen PDi 

DALI eller med ESY-Pen og ESY-appen. 

 

De nye ALVA-pullertlampene er antrasittfarget, valgfritt tilgjengelig i 3000K eller 

4000K og med en opal eller transparent diffusoroverflate. Støtsikkerheten er på 

IK09, beskyttelsesklassen er IP65, og overflaten er pulverbelagt og beskyttet mot 

saltholdig sjøluft. De tåler til og med kjemiske rengjøringsmidler, slik at graffiti og 

annen tilsmussing lett kan fjernes.  

 

 

 

 

  



  

 

 

 

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 mer enn 50 år med markedserfaring samt ESYLUX-ekspertenes 

personlige 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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ALVA BL 700/100 MD DALI  
Slanke og intelligente: De nye ALVA-pullertlampene fra ESYLUX med integrert 

DALI-bevegelsesdetektor. 
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