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Sistemas de iluminação 
inteligentes de utilização 
intuitiva: novo botão 
multifunções para ESYLUX 
Light Control 
 
O fabricante ESYLUX aumenta o seu portfólio de botões com dois modelos 
especialmente desenvolvidos para sistemas de iluminação inteligentes com 
a tecnologia de comando ESYLUX Light Control. O BOTÃO DE PRESSÃO 8x 
CLASSROOM ELC permite controlar a iluminação em salas de aula e o 
BOTÃO DE PRESSÃO 8x PATIENT ROOM ELC possibilita o ajuste individual 
da iluminação em quartos duplos de pacientes. Ambos facilitam a 
solicitação intuitiva de cenas orientadas para a utilização, assim como a 
SymbiLogic da ESYLUX, para um Human Centric Lighting eficiente 
energeticamente através de oito superfícies tácteis individuais. 
  
Apesar de as opções de comando manual da iluminação se terem expandido 

claramente nos últimos anos, o padrão permanece inalterado: os botões ficam na 

parede. De modo a facilitar novamente este tipo de comando em sistemas de 

iluminação com a tecnologia de comando inteligente ESYLUX Light Control ELC, 

o fabricante ESYLUX desenvolveu botões de pressão ELC com uma linguagem 

simbólica de fácil compreensão. 

 

Linguagem simbólica simples para controlo da automação 
Dois modelos especiais alargam agora o portefólio: O BOTÃO DE PRESSÃO 8x 

CLASSROOM ELC permite controlar os sistemas de iluminação controlados por 

sensor em salas de aula e possibilita a comutação, a regulação da intensidade da 

luz ou o acesso a cenas através de oito superfícies de contacto individuais. Deste 



  

 

modo, os professores podem ajustar facilmente a iluminação para, por exemplo, 

apoiar os alunos em momentos de concentração com uma luz branca fria e clara, 

ou para contrariar a agitação em momentos de maior pressão com uma luz 

menos intensa de 2700 K. Uma superfície táctil com o símbolo SymbiLogic activa 

o Human Centric Lighting eficiente energeticamente da ESYLUX. 

 

Cenas individuais ou Human Centric Lighting eficiente energeticamente 
O BOTÃO DE PRESSÃO 8x PATIENT ROOM ELC, especialmente concebido 

para utilização em quartos duplos de pacientes, dispõe também de uma 

superfície táctil com o símbolo SymbiLogic. Além de poderem comutar e regular a 

intensidade da luz, os médicos e prestadores de cuidados podem também, por 

exemplo, activar uma luz individual de observação para cada cama, com uma 

intensidade luminosa de 1000 lux e 4000 K (branco neutro). À hora das refeições, 

o paciente pode reduzir ligeiramente a iluminação para 3000 K (branco quente) 

com um simples toque de botão. Uma cena de luz nocturna implementada 

através de iluminação adicional oferece uma luz de orientação segura, mesmo 

com a iluminação principal desligada. 

 

Os novos botões de pressão ELC estão incluídos nos conjuntos pré-configurados 

e prontos a montar Classroom e Patient Room, podendo também ser adquiridos 

separadamente para sistemas de configuração livre. Os sistemas de iluminação 

ELC são compostos, na configuração base, por luminárias de tecto ELC, 

unidades de comando ELC e sensores ELC e permitem uma instalação "plug & 

play" durante o funcionamento, sem necessidade de programação. Em 

alternativa, o controlo manual pode ser feito com recurso a um botão de 230 V, a 

um botão DALI ou à ESY-Pen, sendo também possível alterar posteriormente as 

cenas predefinidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 



  

 

Sobre a ESYLUX – Performance for Simplicity 
A ESYLUX desenvolve, produz e comercializa soluções inteligentes de 

automação e iluminação que garantem uma melhor qualidade de vida e eficiência 

energética em edifícios de escritórios, estabelecimentos escolares e unidades de 

saúde. No ponto central encontram-se os desejos e as necessidades dos 

indivíduos, ao passo que a empresa atribui um valor especial a uma aplicação 

fácil das suas soluções de produtos. Grossistas, empresas de instalação, 

técnicos responsáveis pelo planeamento eléctrico e da iluminação e arquitectos 

confiam, enquanto clientes e parceiros, na experiência no mercado de 50 anos, 

assim como no aconselhamento técnico pessoal dos especialistas da ESYLUX. 

Com a investigação, o desenvolvimento e a produção nas instalações alemãs em 

Ahrensburg, o fabricante cumpre, além disso, os mais elevados requisitos de 

qualidade. O mercado é global: Por isso, a ESYLUX coopera com empresas 

comerciais experientes e está representada na Europa, Ásia e Oceânia com 

inúmeras subsidiárias. 

 

Para mais informações, visite www.esylux.com 
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