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SERIEN PRANA+. ET HELHETLIG KONSEPT  
FOR DET SMARTE KONTORET

Statistisk sett tilbringer vi nesten 20 år av livet vårt på arbeidsplassen. Her 
oppstår kunnskapen, ideene og verdiene som former livet vårt og bringer 
oss videre. Kort: Her oppstår fremtiden. Men hvordan ser fremtiden ut på 
arbeidsplassen?

Velkommen til det smarte kontoret! I en tid der alt bare må gå raskere, må 
vi hele tiden arbeide mer fleksibelt og effektivt og yte mer. Derfor er det 
desto viktigere at også omgivelsene der vi arbeider holder tritt med disse 
kravene. Ett svar på fremtidens utfordringer heter Smart Lighting, en ny 
teknologi som gir perfekt lysatmosfære i enhver situasjon. Sammen med 
toppmoderne automasjonsteknologi oppstår dermed en form for intelligent 
belysning som tilpasser seg brukerne og oppgavene de utfører på en perfekt 
måte. Den sørger for at vi arbeider mer produktivt og samtidig føler oss  
bedre. I tillegg er den lønnsom i lengden på grunn av energieffektiviteten. 
Det er på tide å se arbeidsplassen i et nytt lys. Med serien PRANA+ for-
vandler du den til et smart kontor – made in Germany!

LYS OG DESIGN
I PERFEKT KOMBINASJON

PRANA+ PENDULUM LIGHT og PRANA+ OFFICE 
FLOOR LIGHT
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EN FORM SOM FUNGERER PERFEKT

Hos designserien PRANA+, som er utformet og utviklet av det renommerte 
designatelieret Peter Schmidt, Belliero & Zandée i Hamburg, står naturlige 
strukturer med klare, elegante linjer og høyverdige materialer i forgrunnen. 
Et formspråk som gir den intelligente funksjonaliteten og den rene, behagelige 
lysvirkningen til lampene en adekvat form. Slik oppsto et tidløst blikkfang 
som aldri virker påtrengende og som føyer seg harmonisk inn i nærmest 
enhver moderne arkitekturstil på kontoret.

«Vi må forenkle kreasjonene våre, føre dem tilbake til 
utgangspunktet og underlegge dem strukturer på samme 
måte som naturen gjør det.»

DESIGNKONSEPT
NYSKAPNING NED TIL MINSTE DETALJ

Fra inspirerende idé til første skisse, fra utarbeidet konsept til ferdig produsert prototype: 
Kreativitet, presisjon og mye tålmodighet er nødvendig for å kunne utvikle et nyskapende 
mesterverk som PRANA+.
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INDIREKTE OPPLYS

SCENESTYRING

TRÅDLØST NETTVERK

UTTREKKBART LAMPEHODE

DIREKTE LYS

HØYTEKNOLOGISK SENSOR

LYSSTYRKE

TUNABLE WHITE

ADAPTIV FOT

ON/OFF

for tilpasning av lysfargen

(valgfri)

via separat tilkoblingsboks

SKREDDERSYDD FOR LYS FRA TOPP TIL TÅ

Det er ikke bare estetikken til et objekt som er viktig når elementer utformes, 
de må også kunne hevde seg når det kommer til den praktiske anvendelsen. 
Ved hjelp av maksimal tilpasningsdyktighet som er underordnet behovene til 
brukeren og omgivelsene i enhver situasjon. Eleganse og funksjon er forenet. 

Foten til PRANA+ stålamper er ekstremt flat, slik at den kan kombineres 
med alle tenkelige skrivebordsmodeller. I tillegg har det blitt utformet en 
patentert, uttrekkbar variant som kan brukes for skrivebord med lukkede 
sidedeler som går helt ned til gulvet. Foten og bordet danner dermed en 
sømløs enhet som fremhever den harmoniske funksjonaliteten til lampen.

Siden skrivebordsflater også har ulike lengder, blir hodet og stangen til stå-
lampen klargjort for en lineær føring og tilsvarende sammenføyd. Dermed 
kan brukeren skyve hodet opptil 18 centimeter langs tverraksen, noe som 
gir nok spillerom for tilstrekkelig lys på enhver plass. 

I tillegg kan diffusoren til en lampe utgjøre den avgjørende forskjellen mellom 
bra og best lys. Når den strukturelle oppbyggingen til lampen hindrer at 
brukeren på arbeidsplassen ved siden av blir blendet, oppstår det en forstyr-
relsesfri arbeidsflyt i hele rommet. Derfor har det blitt utviklet en diffusor 
for PRANA+-stålampen som til og med er tilstrekkelig for den høye.

En fot for alle situasjoner. Alltid stabil og formtilpasset. Tilgjengelig i standardutførelse 
(1) eller en delbar, patentert variant for skrivebordsflanker som går helt ned til gulvet (2).

lineærføringen med stor plass. Fleksibelt lampehode  
for kortere og lengre skrivebordsflater. 18 cm tilpasnings-
sone (3).

For krevende visuelle oppgaver. Blendefritt lys takket 
være diffusor av høy kvalitet med optimal spredning.

1

2

3

FUNKSJONELL UTFORMING
PRANA+ OFFICE FLOOR LIGHT
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Først når omfattende individuelle innstillingsmuligheter og en intelligent lys- 
styring blir ført sammen, kan maksimal komfort, energieffektivitet og sikkerhet 
oppnås. En moderne belysningsløsning som er smart utformet, har derfor 
også tilstrekkelig egenintelligens.

Hos stålampen er den høyteknologiske sensoren som er integrert i stangen, 
ansvarlig for dette. Ved hjelp av de integrerte tilstedeværelses- og lyssensorene 
angir den når kunstig lys er nødvendig og hvor mye. Dette skjer alltid avhengig 
av om mennesker er tilstede og av den faktiske mengden tilgjengelig dagslys. 
Dermed forbruker lampen bare energi når og i den utstrekningen det er 
nødvendig.

Lampen lar heller ikke mennesker i stikken når kollegene allerede har forlatt 
kontoret. Ved hjelp av det trådløse nettverket og kommunikasjonen med andre 
lamper av samme type, blir det ved behov opprettholdt et behagelig, dempet 
orienteringslys i resten av rommet. Dette hindrer at det oppstår isolerte lysøyer 
og gir en lysatmosfære som også gjør godt etter at arbeidsdagen er over. Når 
den siste personen forlater kontoret, slår sensorene automatisk av alle lamper. 

I tillegg til det direkte lyset, sørger et separat taklys for riktig mengde avveks-
lende lysmangfold. Brukeren kan stille inn lysstyrken til begge lyskildene in-
dividuelt og kan også kontrollere fargen på lyset. Tunable White-funksjonen 
gjør det nemlig mulig å endre fargetemperaturen trinnløst mellom varmhvit 
og kaldhvit. I motsetning til vanlige lamper blir lysstyrken opprettholdt hvis 
bare fargen blir forandret. Dermed blir ikke en ønsket stemning eller mulig-
heten til å utføre synsoppgaver forstyrret.

To lyskilder – én lampe. Direkte og indirekte lys for indivi-
duelle stemninger.

Intelligent taktgiver. Høyteknologisk sensor for mer komfort, 
energieffektivitet og sikkerhet.

Aldri mer alene på kontoret. Trådløs styring for oriente-
ringslys og mer.

Den siste som går, slår av lyset. Mer energieffektivitet og lys-
atmosfære takket være sensorikk som kan kobles i nettverk.

LYSSTYRING
EN LAMPE SOM NETTVERKSDELTAKER, 
PARTNER OG ADMINISTRATOR

100 %10 % 10 % 10 %

ORIENTERINGSLYS: 10 % 

LYS PÅ ARBEIDSPLASSEN: 100 % INDIREKTE OG 70 % DIREKTE LYS 

70 %

Eksempel på trådløst nettverk:
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ESYLUX setter ikke bare standarden med intelligent funksjonalitet og første-
klasses design, men også med selve lyskvaliteten, som jo er det avgjørende 
for alle belysningsløsninger. Vi har kun én målestokk for dette: dagslys. 

Vi er perfekt utstyrt for å komme så nær dette høye målet som mulig. I vårt 
egne utprøvde lyslaboratorium blir alle lysrelaterte kvalitetskjennetegn kon-
trollert og forbedret gjennom hele utviklingsprosessen. Slik får vi resultater 
som overgår alle minstekrav med svært god margin. Ett eksempel på dette: 
er sikring av en best mulig fargegjengivelse. De åtte foreskrevne testfargene 
til fargegjengivelsesindeksen CRI er ikke tilstrekkelige for våre krav. Derfor 
bruker vi alle femten fargene for å skape et LED-lys som ligger langt over 
normalen for fargegjengivelse. I tillegg er ESYLUX en av de første produ-
sentene som har integrert fargekvalitetsskalaen Color Quality Scale i sin 
målemetodikk. Sammen sikrer CRI og CQS at både svake og svært mettede 
farger gjengis realistisk. Slik fremstår flater og gjenstander i omgivelsene 
alltid i riktig farge. Dette gir en penere lysatmosfære og større komfort for 
øynene. Er ikke dette en strålende idé? 

LAV FLIMEFAKTOR, HØY SEFAKTOR

LED-er reagerer mye raskere på naturlige svingninger i vekselstrømmen enn 
den klassiske glødelampen. Det er fare for at de kan flimre – en spesiell 
utfordring ved utvikling av førsteklasses LED-belysning. Selv hvis flimringen 
ligger i et frekvensområde som man ikke merker, kan den virke utmattende, 
forårsake svimmelhet og til dels ha enda mer omfattende innvirkning på 
helsen. Den som virkelig bryr seg om menneskene som jobber i bygget, 
satser på belysning med så lav flimrefaktor som mulig. ESYLUX gir et klart 
overblikk som ligger langt over standarden.

ESYLUX CRI-spekter
Måleresultat PRANA+

ESYLUX CQS-spekter
Måleresultat PRANA+
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EKSTRA MÅLEOMRÅDE

PRANA+ 
CRI 89,3

MÅL
EOMRÅDE = 15 FARGER>

PRANA+ 
CQS 87,4

AVGIDETBESTE LYSET
FØRSTEKLASSES LYSKVALITET FOR 

OPTIMAL SYNSKOMFORT
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Lys fascinerer, og det beriker livet til mennesket. Det er lyset som gjør at vi kan se 
farger, filmer og male bilder. Skygger viker for lyset, slik at vi klart og tydelig kan se 
hvor vakker verden er. I tillegg gjør lys det lettere å orientere seg, og det gir oss en 
følelse av beskyttelse og trygghet.

Men det er ikke bare de visuelle komponentene som gjør lys til en livseliksir for men-
nesket. Virkningspotensialet er mye større. Som mange vitenskapelige studier viser, 
må den som ønsker det beste lyset for menneskene, rette oppmerksomheten mot 
det dynamiske lyset til solen. Det naturlige dagslyset gir nemlig en positiv biologisk 
virkning. Ett begrep står mer enn noen andre for denne fordringen: Human Centric 
Lighting – den sentrale disiplinen innen innendørs belysning. Hvis en belysningsløsning 
 følger denne tilnærmingen, bringer den et stykke sol inn i rommet. Den kombinerer 
direkte lys med lys over en stor flate, og genererer en dynamisk endring av lysfargen 
og lysstyrken i løpet av dagen. Resultat: Menneskenes hormonsystem får til enhver 
tid en optimal lysblanding som fremmer vitalitet, velvære og konsentrasjonsevne, og 
som samtidig styrker helsen ved å synkronisere den biologiske døgnrytmen. Mennes-
ket får en bedre start på dagen og oppnår høyere produktivitet, før lyset om kvelden 
innstiller organismen på en styrkende søvn som gjør en klar til å møte utfordringene 
neste dag.

For å kunne øke livskvaliteten til mennesket med et biodynamisk lys også på arbeids- 
plassen har vi utviklet en egen teknologi og integrert denne i stålampen PRANA+: 
SymbiLogic-teknologien. Den er ikke bare optimert for en positiv biologisk virkning 
av belysningen i kontorhverdagen. Takket være høyteknologiske sensorer sørger den 
også for en svært energieffektiv omsetning ved at den også ved dynamisk lysforløp 
bruker det «ekte» dagslyset som faller inn i rommet. Slik oppstår en spesiell type 
symbiose. Mennesket drar nytte av naturen, da det har lært fra den hvilket lys som 
er best for mennesket, og nå kan simulere dette innendørs. Naturen drar på sin side 
nytte av den ressursskånende, bærekraftige omsetningen. På denne måten fremmer 
SymbiLogic-teknologien en balanse mellom mennesket og naturen og forsyner bru-
kerne med det lyset som til enhver tid er best for dem. Den symboliserer en på en 
imponerende måte kompetansen vi har skaffet oss gjennom flere tiår med erfaring 
innen elektronikk og automasjon. Den er det ultimate beviset på at lys kan være så 
mye mer enn bare belysning.

SYMBILOGIC ER ESYLUX-TEKNOLOGIEN 
FOR ENERGIEFFEKTIV HUMAN CENTRIC LIGHTING
 
Det biologisk aktive lyset til SymbiLogic-løsningene forbedrer livskvaliteten 
på en bærekraftig måte. Det kommer hver enkelt medarbeider til gode – og 
hele bedriften. Fordi motivasjon og tilfredshet på arbeidsplassen øker og 
ytelsesevnen øker merkbart. Samtidig kan Human Centric Lighting forebygge 
sykefravær og til og med bidra til å redusere ulykkesrisikoen. 

 Eksempel på vitalitetsforløp: med SymbiLogic

 Eksempel på vitalitetsforløp: vanlig belysning*

 Eksempel på melatoninproduksjon: med SymbiLogic

 Eksempel på melatoninproduksjon: vanlig belysning*

*antakelser avledet av anbefalt plan i DIN SPEC 67600

MAKS.

MIN.
KL. 6 KL. 12 KL. 18 KL. 24

Sunn søvn

Kilde:
Report‚ Quantified benefits of Human Centric Lighting‘ 
by ZVEI/LightingEurope/A.T. Kearney, April 2015

ØKER
MOTIVASJON
PRODUKTIVITET
MEDARBEIDERLOJALITET

REDUSERER
FEIL
FRAVÆR
ARBEIDSULYKKER

LYS SOM HELT ENKELT VIRKER BEDRE. 
BRA ARBEID, SUNN SØVN
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Hvis alle elementer som utgjør en belysningsløsning av høy kvalitet, 
blir optimert, perfekt koordinert og ordentlig sammenkoblet, kan 
det oppstå mer enn bare summen av de enkelte delene. Da smelter 
design, intelligent funksjonalitet og lyskvalitet sammen til et organisk 
hele. Resultatet er en ideell, harmonisk komposisjon som inspirerer 
menneskene, og Som gir fantasien vinger. Som formidler en idé om 
fullkommenhet.

DET ER PRANA+.

DEN FØRSTE LAMPEN
SOM VIRKELIG LYSER
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Sollys etter ønske
Enkel tilpasning av det biodynamiske lysforløpet til lysforholdene i ulike verdensmetropoler 
– SymbiLogic-teknologien gjør det mulig.

Omfangsrik og oversiktlig
De mange innstillingsmulighetene til nettappen gjør det mulig å tilpasse lyset til helt 
personlige behov.

NETTAPP VIA NETTBRETT, PC OG SMARTTELEFON

Komfortabel betjening via digital kommunikasjon er for lengst en selvfølge-
lighet når en produktløsning skal være enkel å håndtere. Det er derfor helt 
naturlig at vi også gjør det mulig for stålampen PRANA+: Med smarttelefon, 
nettbrett eller PC – for utvidelse av funksjonaliteten til det intuitive betjenings- 
elementet på lampestangen. Mengden parametere som kan styres, oppfyller 
de høye kravene til PRANA+: Når det kommer til lysstyrke eller lysfarge og 
direkte eller indirekte lys får brukeren også her hele spekteret, slik at PRANA+ 
kan tilpasses nøyaktig til de enkelte behovene. Lagring av individuelle scener 
hører også med, på samme måte som finjustering av tilstedeværelsesauto-
masjonen eller alternativene for behovstilpasset nettverkskonfigurasjon. 

STOCKHOLM NEW YORK DUBAI RIO

Det absolutte høydepunktet er likevel en spesiell lysfunksjon, som først ved 
hjelp av programvaren vår kan tilpasses til egne ønsker. Geofysikalsk  
bak-grunn: Lyset til solen endrer seg ikke bare dynamisk i løpet av en 
dag, det varierer også i farge og lysstyrke på forskjellige steder på jorden 
på ulike måter – andre breddegrader, annet lys. Vi har derfor program-
mert inn lysforløpet til ulike verdensmetropoler i PRANA+. Du søke etter 
og aktivere disse med nettappen. Det er du som bestemmer hvor lysreisen 
skal gå: Til 5th Avenue i The Big Apple? Til Stockholms skjærgård? Eller 
hva med en cappuccino i Roma?

BETJENING OG PERSONLIG LYS
TIL ROMA MED ET TASTETRYKK
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Den er allerede ved første blikk en umiskjennelig del av familien. PRANA+ 
-pendellampen supplerer stålampene i serien på en perfekt måte og gir 
lysplanleggingen en harmonisk og helhetlig fremtreden på alle kontorer Den 
er like tidløs slank og elegant i fremtoningen som den er høyverdig når det 
gjelder material og lyskvalitet. Den overbeviser også i detaljene: For å ikke 
forstyrre de klare linjene til lampen, forsvinner tilkoblingskabelen inn i opp- 
henget og blir usynlig. DALI-kompatibiliteten gjør det mulig å koble den til 
de digitale omgivelsene med tilhørende individuell styring for å oppnå per-
fekte lysstemninger. Også pendellampen kan fås i utførelser med indirekte 
overlys og Tunable White-funksjon.

NÅR SKJ ØNNHET GÅR I ARV
PENDELLAMPEN I SERIEN PRANA+

PRANA+ PENDULUM LIGHT
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INDIREKTE OPPLYS

DIREKTE LYS

DALI-EVG

DIMBAR VIA INTEGRERT EVG  
MED 230 V DOBBELKNAPP

KABELFØRINGEN

DEN ELEKTRONISKE FORKOBLINGEN

TUNABLE WHITE

for tilpasning av lysfargen

er skjult iopphenget

er bygd inn i et formfint deksel 
av rustfritt stål

for intelligent lysstyring

Installeres uten ekstra tilbehør

SE OG BLI SETT BEDRE

PRANA+-pendellampen supplerer serien med tilstrekkelig takbelysning for 
en harmonisk og helhetlig fremtreden på alle kontorer. Den har de samme klare 
linjene og den samme klare formgivningen, har like høy kvalitet i materialut-
førelsen og ivaretar den harmoniske estetikken med intelligente detaljer. 

Takket være Tunable White for trinn- Se og bli sett bedre. løs endring av hvit- 
tonen, et valgfritt indirekte overlys og DALI-kompabiliteten blir det i tillegg 
mulig med en intelligent lysstyring etter individuelle preferanser.

Passende hvittone for enhver stemning. Pendellampen har en Tunable White-funksjon 
som tilbehør, for trinnløs endring av lystemperaturen mellom varmhvit og kaldhvit.

Fantastisk belysning. Et direkte og et valgfritt taklys sørger for individuelle stemninger. 
Lysstyrken kan styres separat.

Forstyrrelser er uønsket. Takket være veldig lav UGR-verdi 
garanterer spesialdiffusoren til Prana+-pendellampen 
blendefritt arbeid, og dermed mestring av krevende 
seoppgaver.

Perfekt formet. Kabelføringen er gjemt i opphenget for å 
ivareta den klare, estetiske formen. Selv den elektroniske 
forkoblingen er montert i det elegante huset av rustfritt stål.

2700 K
VARMHVIT

4000 K
NØYTRAL HVIT

6500 K
KALDHVIT

REPRESENTATIVT LYS I SIN HØYESTE FORM.
PRANA+ PENDULUM LIGHT

20 21



PRANA+ OFFICE FLOOR LIGHT 

STILFULL FREMTONING I ENHVER ATMOSFÆRE

For at Stålamper alltid skal kunne integreres fargemessig, fremstiller 
vi overflatene i ulike utførelser. Svart eloksert, hvit pulverlakkert eller 
forkrommet – det finnes en passende variant for ethvert interiør.

forkrommet

sort eloksert

hvit pulverlakkert 874/2012

A++
A+
A
B
C
D
E

Disse lampene
inneholder innebygde

LED-pærer.

Pærene i lysarmaturen
kan ikke skiftes.

L
E
D

TEKNISKE DATAPRODUKTOVERSIKT 
Fargetemperatur 2700–6500 K (Tunable White)

El-nr. med standardfot hvit pulverlakkert 33 336 85

med uttrekkbar fot hvit pulverlakkert 33 336 82

med standardfot hort eloksert 33 336 86

med uttrekkbar fot hort eloksert 33 336 83

med standardfot forkrommet 33 336 87

med uttrekkbar fot forkrommet 33 336 84

Merkespenning 110–230 V/50–60 Hz

Nominell effekt 110 W

Lysstrøm (lampe) 11 475 lm

Lyseffekt 104 lm/W

Strålingsvinkel 95°

Blendingsevaluering UGR ≤ 16

Levetid LED ved Ta = 25 °C L80B10 = 50.000 h

Colour Rendering Index (CRI) > 85

Colour Quality Scale (CQS) > 85

Elektronikkens totale ytelsesfaktor > 0,95

Fargetoleranse SDCM < 3

Omgivelsestemperatur 0 °C...+40 °C

Kapslingsgrad IP 20

Kapslingsklasse I

Tilkobling med separat strømadapter

Grensesnitt WiFi-tilgangspunkt
EnOcean-mottaker

Mål Lengde: 780 mm

Bredde: 310 mm

Høyde/dybde: 2000 mm

Kabinettmateriale aluminium

Med integrert tilstedeværelsesdetektor •

Deteksjonsvinkel 340°

Registreringsrekkevidde Ø 6 m

Tidsforsinket utkobling ca. 1.–10 min.

Med forbehold om tekniske og utseendemessige endringer uten forvarsel. Det kan være et avvik på ±10 % i effektangivelsene.
Lysarmaturen inneholder monterte LED-pærer. Pærene i lysarmaturen kan ikke skiftes.
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PRANA+ PENDULUM LIGHT 

STILFULL FREMTONING I ENHVER ATMOSFÆRE

For at pendellamper alltid skal kunne integreres optimalt fargemessig, frem-
stiller vi overflatene i ulike utførelser. Svart eloksert, hvit pulverlakkert eller 
forkrommet – det finnes en passende variant for ethvert interiør.

forkrommet

sort eloksert

hvit pulverlakkert

TEKNISKE DATAPRODUKTOVERSIKT 

874/2012

A++
A+
A
B
C
D
E

Disse lampene
inneholder innebygde

LED-pærer.

Pærene i lysarmaturen
kan ikke skiftes.

L
E
D

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

El-nr. Downlight  DALI* hvit pulverlakkert 33 336 79 33 336 80 33 336 81

Downlight  DALI sort eloksert 33 336 73 33 336 74 33 336 75

Downlight  DALI forkrommet 33 336 67 33 336 68 33 336 69

Up/Downlight  DALI hvit pulverlakkert 33 336 76 33 336 77 33 336 78

Up/Downlight  DALI sort eloksert 33 336 70 33 336 71 33 336 72

Up/Downlight  DALI forkrommet 33 336 64 33 336 65 33 336 66

Downlight  DIM* hvit pulverlakkert EV10125096 EV10125188 EV10125034

Downlight  DIM sort eloksert EV10125133 EV10125195 EV10125041

Downlight  DIM forkrommet EV10125188 EV10125232 EV10125089

Up/Downlight  DIM hvit pulverlakkert EV10125300 EV10125331 EV10125294

Up/Downlight  DIM sort eloksert EV10125317 EV10125348 EV10125287

Up/Downlight  DIM forkrommet EV10125324 EV10125355 EV10125249

Merkespenning 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

Nominell effekt 30 W 60 W 30 W 60 W 30 W 60 W

Lysstrøm (lampe) 3300 lm 6210 lm 3360 lm 6300 lm 3560 lm 6760 lm

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

Strålingsvinkel 98° 98° 98° 98° 98° 98°

Blendingsevaluering UGR ≤ 16 UGR ≤ 16 UGR ≤ 16 UGR ≤ 16 UGR ≤ 16 UGR ≤ 16

Levetid LED ved 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

Elektronikkens totale ytelsesfaktor > 0,9 > 0,9 > 0,9 > 0,9 > 0,9 > 0,9

Omgivelsestemperatur 0 °C...+40 °C 0 °C...+40 °C 0 °C...+40 °C 0 °C...+40 °C 0 °C...+40 °C 0 °C...+40 °C

Kapslingsgrad IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20

Kapslingsklasse II II II II II II

Tilkobling EVG EVG EVG EVG EVG EVG

Monteringstype Pendelnedheng
maks. 2000 mm

Pendelnedheng
maks. 2000 mm

Pendelnedheng
maks. 2000 mm

Pendelnedheng
maks. 2000 mm

Pendelnedheng
maks. 2000 mm

Pendelnedheng
maks. 2000 mm

Mål Lengde: 1200 mm 1200 mm 1200 mm 1200 mm 1200 mm 1200 mm

Bredde: 335 mm 335 mm 335 mm 335 mm 335 mm 335 mm

Høyde/dybde: 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm

Kabinettmateriale aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium

*  DIM-utførelsene av PRANA+-pendellampene kan betjenes med en enkel, vanlig 230 V-knapp.  
DALI-variantene krever at det installeres en DALI-styring.

Med forbehold om tekniske og utseendemessige endringer uten forvarsel. Det kan være et avvik på ±10 % i effektangivelsene.
Lysarmaturen inneholder monterte LED-pærer. Pærene i lysarmaturen kan ikke skiftes.
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BRUKERVENNLIGE LYSLØSNINGER – DESIGNED BY SIMPLICITY

Lys er et uunnværlig hjelpemiddel og en uunnværlig livseliksir, en eksistensiell 
energikilde for mennesker. Menneskenes behov og krav er derfor målestokken 
for ESYLUX når det gjelder utvikling av belysning av høy kvalitet. 

Med mer enn 40 års erfaring på markedet, kompetansen vår innen området 
for sensorbasert bygningsautomasjon og det tyske hovedkvarterets priorite-
ring av forskning, utvikling og produksjon har vi ikke bare skapt oss et navn 
internasjonalt: Hvem, hvis ikke vi, kan som tilbyder av moderne belysnings-
løsninger bygge videre på en så utpreget spesialkunnskap? En sofistikert 
belysning i det 21. århundret må i tillegg til høy lyskvalitet også ha mulighet 
for å bruke en intelligent styring. Først ved hjelp av denne blir en lampe til 
en ekte løsning.

Hvor og når solstrålene ikke rekker til, utfyller vi disse eller gir tilstrekkelig 
forsterkning ved hjelp av LED-løsningene våre. Vi kombinerer høy lyskvalitet 
med intelligent, energieffektiv teknologi og forsyner menneskene med pas-
sende lys til riktig tid. Vår lidenskap for å alltid fornye oss er dokumentert i 
mer enn 100 eneretter og patenter. På tross av de komplekse kravene som 
stilles i dette arbeidet har vi alltid fokus på kraften og enkelheten i løsningene 
våre. «Simplicity» er nøkkelen på alle områder, og i alle våre prosesser og 
produkter. Det er nemlig bare når en løsning også kan omsettes på en enkel 
måte, at den hjelper menneskene videre.

SØRGER FOR DET BESTE LYSET  
PÅ ARBEIDSPLASSEN

BIOLOGISKAKTIVT LYS
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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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