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Forbedret arbeidslys  
via plug-and-play:  
CELINE-2 fra ESYLUX 
Mer lyskraft, bedre energieffektivitet: Med serien CELINE-2 optimaliserer 
produsenten ESYLUX sine innfelte taklamper for lyssystemer med ESYLUX 
Light Control ELC. De kan integreres og grupperes i systemene via plug-
and-play, og med pluggbare driversett egner de seg som tilbehør også for 
andre belysningsanlegg. Varianter med Tunable White runder av 
sortimentet og muliggjør en energieffektiv Human Centric Lighting ved hjelp 
av SymbiLogic-teknologi. 
 
I tider med høye oppdragsmengder og tiltakende mangel på fagarbeidere er enkle 

løsninger mer etterspurt enn noen gang. Lyssystemer med ESYLUX Light Control 

ELC tillater derfor installering, gruppering, skalering og sammenkobling av alle 

komponenter via plug-and-play. Med serien CELINE-2 optimaliserer ESYLUX nå 

taklampene i systemet og utvider deres bruksområde utenom systemene med 

driversett (tilleggsutstyr). 
 
Mer lyskraft og mer effektiv lyseffekt 
I likhet med forgjengerserien CELINE sørger backlight-anordningen til LED-lysene 

i CELINE-2 for en homogen belysning og en lang LED-levetid. Lyskraft og 

lyseffekt ble forbedret ytterligere og ligger nå på inntil henholdsvis 4600 lm og 139 

lm/W. Samtidig har ESYLUX redusert vekten og konstruksjonshøyden på 

lampene. Det reduserer belastningen og gjør installasjonen lettere. For å forenkle 

plug-and-play-tilkoblingen til styreenhetene til ELC-lyssystemene ytterligere er 

Rj45-kontaktene nå også festet til bevegelige kabler på hussiden. 

 

Driversett med plug-and-play for ON/OFF, DALI, DT-8 



  

 

Driversett med WAGO-WINSTA-tilkobling eller innstikksklemme tilgjengelig som 

tilbehør gjør det nå mulig å bruke lampene i andre anlegg også, enten for enkel 

bryterdrift eller DALI-styring. Et DT8-aktivert driversett er også tilgjengelig. Selv 

utenom ELC-lyssystemene kan lampevariantene med Tunable White brukes til å 

skape Human Centric Lighting på arbeidsplassen – men da uten den 

energieffektive realiseringen av  SymbiLogic-teknologien fra ESYLUX.  

 

De innfelte CELINE-2-taklampene er alternativt tilgjengelige med fast lysfarge på 

3000 K eller 4000 K, egner seg for arbeidsplasser med skjerm i rom med 

systemtak og med tilsvarende tilbehør også for innfelling og utenpåliggende 

montering i tak. De realiserer et flimmerfritt lys som dermed forhindrer tretthet, og 

tilbyr alternative diffusortyper i tillegg til varianter for ulike systemmål. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

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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Christian Schöps 
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Bilder og bildetekster 
(Kilde: ESYLUX GmbH) 

 

 
Taklamper serien CELINE-2 
CELINE-2: Beste arbeidslys via plug-and-play og kan nå også brukes utenom 

belysningssystemene med ESYLUX Light Control. 
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