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Comunicado de imprensa – iluminação interior ESYLUX 

Luz biologicamente eficaz para escritórios standard 
– os conjuntos CELINE Quadro 

Ahrensburg, quarta-feira, 15 de Fevereiro de 2017. Com os conjuntos 
CELINE Quadro, o fabricante ESYLUX apresenta pela primeira vez uma 
solução de sistema para uma luz de trabalho inteligente que interliga as 
luminárias, os sensores e a unidade de comando de forma modular. O 
ESYLUX Light Controller (ELC), que está integrado nas luminárias master 
nos conjuntos com o mesmo nome da série NOVA, surge assim pela 
primeira vez em separado. A funcionalidade desde uma regulação 
constante da luz clássica e em função da presença até à luz biologicamente 
eficaz da tecnologia SymbiLogic permanece inalterada, bem como o "plug 
& play" durante a instalação. 

Os sistemas de tecto falso oferecem várias possibilidades de concepção e de 

posicionamento durante a instalação da tecnologia de compartimentos 

pretendida. Para oferecer uma selecção ainda maior tendo em conta as 

preferências dos técnicos responsáveis pelo planeamento eléctrico e da 

iluminação e o gosto dos utilizadores, a ESYLUX apresenta agora os conjuntos 

Quadro da série CELINE para uma iluminação inteligente. 

Solução de sistema com gestão inteligente da luz 
Esta solução de sistema combina luminárias de tecto LED em toda a superfície 

com os sensores PIR e de luz separados de um detector de presença, bem 

como da unidade de comando também separada do ESYLUX Light Controller 

(ELC). As luminárias de tecto adaptam-se às grelhas típicas de tectos falsos de 

600 x 600 ou 625 x 625 mm e é possível combiná-las com o ELB através de 

"plug & play". Este contém a alimentação de tensão para todas as luminárias do 

sistema e, em conjunto com os sensores de presença e de luz, realiza uma 

regulação constante da luz em função da presença e da luz, incluindo de um 

comando de cenas individual. 

Na versão mais avançada, o sistema produz a luz biologicamente eficaz da 

tecnologia SymbiLogic da ESYLUX para a obtenção de uma maior qualidade de 
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vida no local de trabalho. A luz biologicamente eficaz fomenta a vitalidade, o 

bem-estar e a capacidade de concentração durante o dia e, posteriormente, um 

sono restaurador durante a noite. Perante as alterações da luminosidade 

biodinâmicas, a SymbiLogic também assegura uma utilização energeticamente 

eficiente da luz natural, permanecendo esta forma de iluminação igualmente 

acessível para os escritórios normais, apesar da intensidade luminosa estrutural 

em parte significativamente superior à norma. Além disso, permite uma 

adaptação das alterações da luminosidade e da cor às condições de luz de 

diferentes graus de latitude. 

Ampliação abrangente, luz biologicamente eficaz também para KNX 
No que diz respeito à dimensão da divisão, é possível adaptar o sistema a todos 

os requisitos ambientais comuns. Os próprios conjuntos CELINE Quadro contêm 

quatro luminárias, mas também é possível combinar um menor número com o 

ESYLUX Light Controller e ligar através de "plug & play". Para instalações 

particularmente amplas, é possível combinar entre si até 20 conjuntos Quadro. 

Como complemento ou em alternativa, também é possível ligar até 4 x 25 

luminárias padrão compatíveis com DALI às interfaces integradas no ELB para 

um modo de transmissão em até quatro canais separados. O interruptor DALI 

para uma comutação dos consumidores convencionais em função da presença 

também pode ser integrado. 

Estão disponíveis diferentes possibilidades para o comando do sistema. Na 

versão básica, é possível alterar a luminosidade e, se for o caso, a cor da luz 

através do botão de 230 V e do botão DALI, bem como do controlo remoto 

universal ESYLUX e aceder às mesmas nas cenas individuais. Além disso, estão 

disponíveis variantes compatíveis com Bluetooth para uma operação através de 

aplicação. Em alternativa, o fabricante desenvolveu versões que, graças a um 

módulo KNX integrado, podem ser integradas numa automatização de edifícios 

KNX sem gateway adicional. 
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Fotografias e legendas 
 
[Fotografia: celine quadro] 

 
 

 

 

 

[Fotografia: elb] 
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Sobre a ESYLUX – Performance for Simplicity 

A ESYLUX desenvolve, produz e vende produtos para uma maior eficiência energética, 

conforto e segurança no sector da construção, focando-se principalmente na automação 

e iluminação baseadas em sensores e orientadas para as necessidades. O objectivo é a 

melhoria da qualidade de vida das pessoas com soluções inteligentes e também de fácil 

utilização que cumprem os requisitos mais complexos e que ainda assim podem ser 

sempre facilmente implementadas. Entre os parceiros da empresa com sede em 

Hamburgo encontram-se entre outros grossistas, empresas de instalação, técnicos 

responsáveis pelo planeamento eléctrico e da iluminação, bem como arquitectos. Estes 

confiam nos quase 50 anos de experiência no mercado, no elevado nível de serviço e na 

prioridade que a localização alemã dá à investigação, ao desenvolvimento e à produção. 

O mercado é global. Por isso, a ESYLUX coopera com 17 empresas comerciais 

experientes nos cinco continentes e está representada na Europa, Ásia e Oceânia com 

um total de 13 subsidiárias.  

 
 


