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A MELHOR LUZ
PARA AS PESSOAS  
É INTELIGENTE
Quem procura a melhor luz para as pessoas, necessita de uma gestão 
da luz inteligente e baseada nas necessidades. Pois apenas com esta 
é possível aproveitar ao máximo todo o potencial de uma iluminação 
moderna. Enquanto especialista em automação, a ESYLUX conta com 
muitos anos de experiência de desenvolvimento e com a competência 
correspondente, sobretudo no que diz respeito a sensores. Os sistemas 
de iluminação dos Quadro-Sets NOVA e CELINE com tecnologia Symbi-
Logic integrada comprovam isto mesmo de forma impressionante. Estes 
cumprem todas as normas, contudo, vão muito para além dos requisitos 
mínimos. Os sistemas garantem que as pessoas obtêm a melhor luz no 
local de trabalho: Com efeito biológico, máxima eficiência energética e 
um comando confortável e individual.

•  Solução de iluminação automática sem necessidade de programação

•   Um conjunto está optimizado para todos os escritórios de até 20 m2

•  Redimensionável para todas as dimensões de espaços 

•  Solução completa pronta para montagem: 
CELINE:  
4 luminárias LED, sensores e unidade de comando separados, cabos 
NOVA:  
4 luminárias LED, sensores e unidade de comando integrados, cabos

•  Substituto ideal para luminárias encastradas no tecto convencionais

•   Fácil instalação „plug & play“ 

•  Para uma modernização de cada espaço durante o funcionamento
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Uma iluminação interior ideal baseia-se na evolução dinâmica da luz diurna 
natural e na interacção entre o sol e o céu azul. A luminosidade e a cor da luz 
alteram-se então ao longo do dia, sendo que a intensidade luminosa supera 
sempre claramente o requisito mínimo especificado pelas normas. 

Esta qualidade da luz adicional tem consequências abrangentes. A luz influ-
encia de forma positiva o equilíbrio hormonal das pessoas, fortalece a sua 
vitalidade, assim como a sua capacidade de concentração e permite-lhes 
cometer menos erros. Esta faz com que as pessoas se sintam simplesmente 
melhor e, ao mesmo tempo, se tornem mais produtivas. Além disso, a luz é 
o mais importante gerador de impulsos para o ciclo de dia/noite das pessoas. 
Uma luz especialmente clara com uma elevada percentagem de azul durante 
o dia estabiliza este ritmo. Esta garante que as pessoas dormem à noite de 
forma profunda e revigorante, e, por isso, beneficia também a sua saúde.

A melhor luz no local de trabalho destina-se não apenas à detecção de 
objectos, superfícies, letras ou números. Uma luz biologicamente eficaz, 
também designada como Human Centric Lighting, melhora a qualidade 
de vida de forma sustentável. Isto beneficia os indivíduos e, no final, até 
mesmo economias nacionais completas. Não há dúvida: as normas são 
importantes. Contudo, quem pretende a melhor luz, tem de ir ainda mais 
além. Com a tecnologia SymbiLogic, conseguimos isso mesmo de uma  
forma especialmente eficiente em termos energéticos.

Máx.

Mín.

6 horas 12 horas 18 horas 24 horas

Sono saudável

A SYMBILOGIC É A TECNOLOGIA DA ESYLUX PARA UMA  
HUMAN CENTRIC LIGHTING ENERGETICAMENTE EFICIENTE

Fonte: 
Relatório „Quantified benefits of Human Centric Lighting“  
de ZVEI/LightingEurope/A.T. Kearney, Abril de 2015

AUMENTO DE
MOTIVAÇÃO
PRODUTIVIDADE
LEALDADE DOS COLABORADORES

REDUÇÃO DE
ERROS
PERÍODOS DE AUSÊNCIA
ACIDENTES DE TRABALHO

LUZ BIOLOGICAMENTE  
EFICAZ
GARANTE A MELHOR LUZ  
NO LOCAL DE TRABALHO

 Exemplo de evolução da vitalidade: com SymbiLogic

 Exemplo de evolução da vitalidade: iluminação convencional*

 Exemplo de produção de melatonina: com SymbiLogic

 Exemplo de produção de melatonina: iluminação convencional*

* Suposições derivadas da recomendação de planeamento da DIN SPEC 67600
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Biorritmo 
humano

Efeito de luz
biológico

Regulação da luz 
em função das  
necessidades

Regulação 
constante  

da luz

Sustentabilidade Condições  
ambientais

A SOLUÇÃO DA ESYLUX COM SYMBILOGIC 
PARA UMA LUZ BIOLOGICAMENTE EFICAZ

A tecnologia SymbiLogic desenvolvida por nós 
permite fundir perfeitamente a melhor luz para 
as pessoas com as vantagens de um comando 
inteligente. Esta produz uma luz biologicamente 
eficaz cuja evolução está especialmente 
optimizada para a utilização em espaços de 
escritório. De manhã, um aumento dinâmico da 
luminosidade e da percentagem de azul da luz 
resulta numa estimulação revigorante. Por volta 
do meio-dia, ambos os valores são novamente 
um pouco reduzidos, apenas para, em seguida, 
aumentarem de novo e, assim, contrariarem de 
forma selectiva o cansaço habitual do início da 
tarde. Assim, a SymbiLogic ajuda as pessoas a 
superarem até mesmo as fases de maior fadiga e 
fomenta o seu bem-estar ao longo de todo o dia.

VARIAÇÃO DA LUZ ACTIVADA  
NO MOMENTO CERTO

A gestão inteligente da luz da SymbiLogic, 
em conjunto com sensores de presença e de 
luz, garante, além disso, a máxima eficiência 
energética possível: Esta liga a iluminação em 
função da presença e da luz natural e, graças 
à sua utilização da luz natural mediante as 
alterações biodinâmicas da luminosidade, alcança 
um nível máximo de inovação. Isto porque, ao 
contrário de uma regulação constante da luz 
clássica, a chamada regulação constante da luz 
adaptativa baseia-se num valor nominal que se 
altera permanentemente. Assim, a SymbiLogic 
confere um princípio tecnológico comprovado à 
forma mais moderna da iluminação interior.

SIMBIOSE IDEAL ENTRE O HOMEM E  
A NATUREZA

O resultado é uma simbiose ideal. As pessoas 
aprenderam com a natureza qual é a melhor 
luz para si e a natureza, por seu lado, beneficia 
da implementação sustentável e preservadora 
dos recursos. Assim, a tecnologia SymbiLogic 
fomenta um equilíbrio perfeito entre o Homem e 
a natureza e proporciona ao utilizador do edifício 
a melhor luz para si em qualquer momento. 

SYMBILOGIC  
A TECNOLOGIA DA ESYLUX

ILUMINAÇÃO INTELIGENTE  
E BASEADA NAS NECESSIDADES 

Potencial de poupança de energia com uma luz biologicamente eficaz (entre outras 
coisas, graças à regulação constante da luz adaptativa da tecnologia SymbiLogic)

MÁXIMA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E MAIS CONFORTO LUZ BIOLOGICAMENTE EFICAZ NUMA FORMA ENERGICAMENTE EFICIENTE 
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COMUTAÇÃO MANUAL

Para compreender a ideia inovadora da Symbi-
Logic e o elevado potencial de poupança em caso 
de combinação da iluminação com tecnologia 
inteligente, é útil dar primeiro uma vista de olhos 
aos espaços de escritórios convencionais. Depois 
de as pessoas terem aí ligado a luz, muitas vezes 
esta permanece acesa durante todo o dia, na 
pior das hipóteses, até mesmo durante a noite 
seguinte, uma vez que, frequentemente, ninguém 
pensa em voltar a desligá-la. Deste modo, é 
consumida demasiada energia desnecessária.

COMUTAÇÃO EM FUNÇÃO DA PRESENÇA E  
DA LUZ NATURAL

Apenas a utilização de um simples detector de 
presença conduz a uma melhoria considerável. 
Este garante automaticamente que a iluminação 
se acende apenas quando as pessoas se 
encontram efectivamente no local de trabalho. 
Enquanto isso, os seus sensores de luz verificam 
a luminosidade actual. Se a luz natural que incide 
através das janelas for suficiente para trabalhar, 
por exemplo, a meio do dia, o detector de 
presença desliga a luz artificial.

A SOLUÇÃO DA ESYLUX COM REGULAÇÃO 
CONSTANTE DA LUZ PARA UMA UTILIZAÇÃO 
OPTIMIZADA DA LUZ NATURAL

Se o detector de presença possuir a capacidade 
de regulação constante da luz, é possível poupar 
ainda mais energia: Se for detectada a presença 
de pessoas, o detector de presença aumenta 
sempre a luz artificial apenas para o nível exigido 
pela luz natural já existente, de modo a atingir 
um determinado valor nominal. Esta é a melhor 
forma possível de aproveitar a luz natural e 
significa também um nível máximo de conforto. 
Isto porque, neste caso, o detector de presença 
não só elimina a necessidade de as pessoas 
ligarem e desligarem a luz. Este também garante 
automaticamente que nunca fica demasiado 
escuro ou demasiado claro. 
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QUADRO-SET CELINE: O SISTEMA MODULAR

Os Quadro-Sets CELINE são uma variante com quatro luminárias do  
sistema em toda a superfície, um ELC SmartDriver separado e um detector 
de presença separado.

OS QUADRO-SETS CELINE E NOVA  
DA ESYLUX

EFICIENTE SOB  
QUALQUER PERSPECTIVA

O PRIMEIRO SISTEMA ECONÓMICO PARA  
UMA LUZ BIOLOGICAMENTE EFICAZ

POUPANÇA DE TEMPO DE ATÉ 60%  
GRAÇAS AO MÉTODO "PLUG & PLAY"

OPTIMIZADO COMO CONJUNTO PARA  
ESCRITÓRIOS DE ATÉ 20 m2

Com os Quadro-Sets NOVA e CELINE, a ESYLUX 
apresenta soluções ideais para a iluminação 
do local de trabalho com uma relação 
qualidade-preço imbatível. Com os sensores 
integrados, a gestão inteligente da luz e a luz 
biologicamente eficaz da tecnologia Symbi
Logic, estes aumentam a qualidade de vida e, 
ao mesmo tempo, implementam o todo com 
a máxima eficiência energética. A sua base 
consiste sempre numa combinação de quatro 
luminárias LED encastradas no tecto com 
sensores de presença e de luz, assim como 
o ELC SmartDriver (ESYLUX Light Control), a 
unidade de comando inteligente. As luminárias 
adaptam-se às dimensões das grelhas de 
sistemas de tecto falso, uma das construções 
de tectos mais comuns em escritórios, 
estabelecimentos escolares e unidades de 
saúde.

Ampliação abrangente

230 V

Botão S1/S2

Ampliação com 
luminárias DALI  
(no máx., 4 x 25)

QUADRO-SET NOVA: O SISTEMA COM INTELIGÊNCIA INTEGRADA

Nos Quadro-Sets NOVA, os sensores e o ELC SmartDriver estão integrados 
directamente na iluminação, pelo que, neste caso, existem luminárias master 
e slave em diferentes combinações. Além disso, estão disponíveis versões 
nas quais cada luminária do sistema dispõe do seu próprio sensor de luz. Isto 
permite uma iluminação de espaços individuais de forma ainda mais individu-
alizada e, deste modo, mais de acordo com as necessidades.

Os Quadro-Sets estão disponíveis em duas versões:
1)  Com regulação constante da luz em função da luz natural:  

disponível nas cores da luz de 3000 K ou 4000 K
2)  Com SymbiLogic para uma luz biologicamente eficaz: a solução  

com a tecnologia da ESYLUX para uma Human Centric Lighting 
energeticamente eficiente (cor da luz Tunable White: 2700–6500 K)

Ampliação abrangente

Botão S1/S2

230 V

Poupança de tempo de até 60 % na instalação  
graças ao eficiente método „plug & play“

A solução custa, em média, cerca de 50 €/m2 de área de escritórios, 
incluindo a tecnologia SymbiLogic energicamente eficiente, excepto 
a instalação

SISTEMA COMPLETO PARA A MODERNIZAÇÃO RÁPIDA – INSTALADO 
POR „PLUG & PLAY“

Uma vantagem especial para o instalador é o facto de o ELC SmartDriver 
incluir a alimentação de tensão para todas as luminárias do sistema. 
Por isso, estas podem ser facilmente ligadas ao controlador por „plug & 
play“. Isto resulta numa clara poupança de tempo em comparação com 
a cablagem! Os cabos necessários para isto estão sempre incluídos no 
material fornecido.
E não apenas estes: Quem opta pelos Quadro-Sets obtém, com apenas um 
número de artigo, a solução completa através da qual é possível realizar a 
modernização de espaços de escritório da forma mais fácil. No entanto, de 
modo a satisfazer na prática os diferentes requisitos, todos os componentes 
dos conjuntos estão também disponíveis em separado. 
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FÁCIL DE AMPLIAR  
PARA CADA DIMENSÃO 

OPERAÇÃO E CONFIGURAÇÃO  
CONFORTÁVEIS 

DO ESCRITÓRIO INDIVIDUAL AO ESCRITÓRIO DE CONCEITO ABERTOSE NECESSÁRIO, ATRAVÉS DA APLICAÇÃO OU POR KNX

Para a operação e a configuração dos sistemas 
de iluminação do Quadro-Sets pelo utilizador, 
existem várias possibilidades: Na versão básica, 
é possível uma comutação manual, uma 
substituição da luminosidade e cor da luz, assim 
como o acesso a cenas individuais através do 
simples botão de 230 V. Os botões já instalados 
podem então ser utilizados sem problemas. 
Contudo, em alternativa, também se pode utilizar 
os botões DALI. De qualquer modo, o controlo 
remoto universal ESYLUX está disponível para 
o controlo e a configuração do sistema. Este 
permite a configuração das cenas e de inúmeros 
outros parâmetros. Com controlo remoto, também 
é possível realizar um comando individual de 
cada luminária ou canal de iluminação.

APLICAÇÃO BLUETOOTH PARA ANDROID E IOS

Além disso, a ESYLUX desenvolveu versões 
que também podem ser controladas com a 
ESYApp por Bluetooth. A configuração básica 
e um comando individual das luminárias e dos 
canais são igualmente possíveis com a aplicação. 
Isto permite ao utilizador uma operação cómoda 
e fácil, directamente através do smartphone ou 
tablet.

OPCIONALMENTE COM MÓDULO KNX 
INTEGRADO

Em alternativa, oferecemos Quadro-Sets 
nos quais o ELC SmartDriver dispõe de um 
módulo KNX integrado. Estas variantes podem 
ser perfeitamente integradas na automação 
de edifícios KNX, sem que, para isso, seja 
necessário instalar um gateway separado. Em 
seguida, o controlador pode ser directamente 
endereçado e todo o sistema pode ser 
confortavelmente controlado e lido a partir 
de um ponto central. Tratase da primeira 
iluminação do mundo compatível com KNX!

ESY-APP POR  
BLUETOOTH

Exemplo de espaço com quatro Quadro-Sets NOVA (variante de 3000 K ou 4000 K)

Na prática, deparamo-nos muitas vezes com os 
mais distintos requisitos, sobretudo no que diz 
respeito à dimensão do espaço. Os Quadro-Sets 
podem ser completamente redimensionados, 
desde o escritório individual ao escritório 
de conceito aberto, mesmo para as maiores 
instalações. Isto devese às inúmeras interfaces 
DALI das quais o ELC SmartDriver dispõe.

Por um lado, existe a possibilidade de combinar 
entre si até 20 conjuntos. Para isso, as unidades 
de comando individuais (ou as luminárias master 
NOVA) são ligadas entre si por DALI. Por outro 
lado, os conjuntos podem ser complementados, 
em alternativa, com até 4 x 25 luminárias padrão 
compatíveis com DALI da gama ESYLUX para 
um modo de transmissão em até quatro canais 
separados. Também é possível uma combinação 
de ambas as possibilidades de ampliação, 
sendo absolutamente recomendável em muitas 
situações espaciais. Quem optar por um comando 
Bluetooth ou KNX em espaços maiores, necessita 
apenas de um conjunto com o equipamento 
correspondente para controlar ou configurar todo 
o sistema nessa área.

JA
NE

LA

PO
RT

A

M4

M3

M2

M1

POSSIBILIDADE DE COMANDO DE AVAC 
INTELIGENTE

Os sistemas de iluminação dos Quadro-
Sets podem controlar e regular não apenas 
a si próprios. Com o interruptor DALI da 
ESYLUX, é possível integrar no sistema um 
módulo de montagem embutida que permite 
ainda uma comutação dos consumidores 
convencionais em função da presença. Deste 
modo, também é possível comutar de forma 
energeticamente eficiente, por exemplo, o 
sistema de ar condicionado e de ventilação 
ou luminárias convencionais para uma 
iluminação ambiente baseada nas cenas.

M1–4 Luminárias master dos quatro Quadro-Sets, ligadas entre si por DALI

 Luminárias padrão DALI complementares

 Focos descendentes para uma iluminação ambiente adicional, integrados por interruptor DALI

 Ventilação integrada por interruptor DALI para uma comutação em função da presença

ESY Para além das inúmeras funções de programação e 
medição da luminosidade, a ESY-Pen também oferece 
um simples botão que permite ligar ou desligar, dimar, 
alterar a temperatura de cor ou seleccionar cenários.
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DADOS TÉCNICOS:
 

3000 K
  

4000 K

Potência nominal de LED 4 x 30 W 4 x 30 W

Designação do produto CELINE 
CRYSTAL

CELINE 
MILKY

CELINE 
CRYSTAL

CELINE 
MILKY

Código 600 x 600 Conjunto de 4 unidades EQ10122293 EQ10122378 EQ10122446 EQ10122255 EQ10122330 EQ10122408 EQ10122316 EQ10122392 EQ10122460 EQ10122279 EQ10122354 EQ10122422

Regulável através de ESY-Pen • • • • • • • • • • • •

 ESY-App por Bluetooth  •   •   •   •  

 KNX   •   •   •   •

Tensão de rede 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz

Potência atribuída 128 W 128 W 128 W 128 W

Fluxo luminoso 15.000 lm 13.080 lm 16.640 lm 13.840 lm

Rendimento luminoso 117 lm/W 102 lm/W 130 lm/W 108 lm/W

Consumo em modo de espera (ELC SmartDriver) < 4 W < 4 W < 4 W < 4 W

Ângulo de emissão de luz 90° 90° 90° 90°

Factor de potência da electrónica global (ELC SmartDriver) > 0,9 > 0,9 > 0,9 > 0,9

Valor de encandeamento UGR ≤ 19 UGR ≤ 19 UGR ≤ 19 UGR ≤ 19

Vida útil do LED a Ta = 25 °C L80B10 = 50.000 h L80B10 = 50.000 h L80B10 = 50.000 h L80B10 = 50.000 h

Colour Rendering Index (CRI) > 80 > 80 > 80 > 80

Colour Quality Scale (CQS) > 80 > 80 > 80 > 80

Tolerância da cor SDCM > 3 SDCM > 3 SDCM > 3 SDCM > 3

Temperatura ambiente permitida 0 °C a +40 °C 0 °C a +40 °C 0 °C a +40 °C 0 °C a +40 °C

Grau de protecção IP 20 IP 20 IP 20 IP 20

Classe de protecção I (Satellite III) I (Satellite III) I (Satellite III) I (Satellite III)

Local de montagem Cobertor Cobertor Cobertor Cobertor

Tipo de montagem Montagem embutida Montagem embutida Montagem embutida Montagem embutida

Dimensões do produto Comprimento x largura (para dimensões do sistema de 600 x 600 mm): 593 x 593 mm 593 x 593 mm 593 x 593 mm 593 x 593 mm

 Altura: 91 mm 91 mm 91 mm 91 mm

Invólucro Metal, plástico Metal, plástico Metal, plástico Metal, plástico

Cor da caixa branco, semelhante a RAL 9003 branco, semelhante a RAL 9003 branco, semelhante a RAL 9003 branco, semelhante a RAL 9003

     

Campo de detecção 360° 360° 360° 360°

Alcance (no caso de altura de montagem recomendada de 2,5 m) 8 m 8 m 8 m 8 m

Temporização 1–240 min 1–240 min 1–240 min 1–240 min

Valor de luminosidade 100–1000 lux 100–1000 lux 100–1000 lux 100–1000 lux

Reservamo-nos o direito de efectuar alterações técnicas e estéticas sem aviso prévio. São possíveis desvios de +/- 10 % relativamente às especificações de desempenho. 
Incorpora lâmpadas LED. As lâmpadas não podem ser substituídas.

 

 A SOLUÇÃO DA ESYLUX COM  
REGULAÇÃO CONSTANTE DA LUZ

COM SENSORES E UNIDADE DE COMANDO SEPARADOS PARA UMA UTILIZAÇÃO OPTIMIZADA DA LUZ NATURAL

874/2012

A++
A+
A
B
C
D
E

Incorpora 
lâmpadas LED.

As lâmpadas da  
luminária não podem  
ser substituídas.

L
E
D

DIMENSÕES DO PRODUTO: 
593 x 593 mm
618 x 618 mm

MEDIDAS DO SISTEMA: 
600 x 600 mm
625 x 625 mm

TIPO DE MONTAGEM: 
Luminária encastrada no tecto, 
opcional para montagem embutida 
no tecto (acessórios) e montagem 
saliente no tecto (acessórios)

INTERFACE DALI: 
4 canais de transmissão DALI
2 canais DALI de comutação de 
activação/desactivação para o 
interruptor DALI da ESYLUX

POSSIBILIDADE DE CONTROLO 
REMOTO:
com Mobil-PDi/MDi universal

REGULÁVEL ATRAVÉS DA  
ESY-APP POR BLUETOOTH:
opcional

DALI

INTEGRAÇÃO KNX: 
Módulo KNX integrado para a 
fácil integração na automação de 
edifícios (opcional)

PRODUTOS INDIVIDUAIS:
Todos os componentes destas 
séries estão disponíveis também 
como produtos individuais

QUADRO-SETS CELINE: O SISTEMA  
DE ILUMINAÇÃO MODULAR
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DADOS TÉCNICOS:
 

SymbiLogic/Tunable White

Potência nominal de LED 4 x 30 W

Designação do produto CELINE 
CRYSTAL

CELINE 
MILKY

Código 600 x 600 Conjunto de 4 unidades EQ10122583 EQ10122682 EQ10122781 EQ10122538 EQ10122637 EQ10122736

Regulável através de ESY-Pen • • • • • •

 ESY-App por Bluetooth  •   •  

 KNX   •   •

Tensão de rede 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz

Potência atribuída 128 W 128 W

Fluxo luminoso 16.640 lm 13.840 lm

Rendimento luminoso 130 lm/W 108 lm/W

Consumo em modo de espera (ELC SmartDriver) < 4 W < 4 W

Ângulo de emissão de luz 90° 90°

Factor de potência da electrónica global (ELC SmartDriver) > 0,9 > 0,9

Valor de encandeamento UGR ≤ 19 UGR ≤ 19

Vida útil do LED a Ta = 25 °C L80B10 = 50.000 h L80B10 = 50.000 h

Colour Rendering Index (CRI) > 80 > 80

Colour Quality Scale (CQS) > 80 > 80

Tolerância da cor SDCM > 3 SDCM > 3

Temperatura ambiente permitida 0 °C a +40 °C 0 °C a +40 °C

Grau de protecção IP 20 IP 20

Classe de protecção I (Satellite III) I (Satellite III)

Local de montagem Cobertor Cobertor

Tipo de montagem Montagem embutida Montagem embutida

Dimensões do produto Comprimento x largura (para dimensões do sistema de 600 x 600 mm): 593 x 593 mm 593 x 593 mm

 Altura: 91 mm 91 mm

Invólucro Metal, plástico Metal, plástico

Cor da caixa branco, semelhante a RAL 9003 branco, semelhante a RAL 9003

   

Campo de detecção 360° 360°

Alcance (no caso de altura de montagem recomendada de 2,5 m) 8 m 8 m

Temporização 1–240 min 1–240 min

Valor de luminosidade 100–1000 lux 100–1000 lux

Reservamo-nos o direito de efectuar alterações técnicas e estéticas sem aviso prévio. São possíveis desvios de +/- 10 % relativamente às especificações de desempenho. 
Incorpora lâmpadas LED. As lâmpadas não podem ser substituídas.

 A SOLUÇÃO DA ESYLUX  
COM SYMBILOGIC
PARA UMA LUZ BIOLOGICAMENTE EFICAZ

PARA A MELHOR  
LUZ NO LOCAL  
DE TRABALHO

QUADRO-SETS CELINE: O SISTEMA  
DE ILUMINAÇÃO MODULAR
COM SENSORES E UNIDADE DE COMANDO SEPARADOS

874/2012

A++
A+
A
B
C
D
E

Incorpora 
lâmpadas LED.

As lâmpadas da  
luminária não podem  
ser substituídas.

L
E
D

DIMENSÕES DO PRODUTO: 
593 x 593 mm
618 x 618 mm

MEDIDAS DO SISTEMA: 
600 x 600 mm
625 x 625 mm

TIPO DE MONTAGEM: 
Luminária encastrada no tecto, 
opcional para montagem embutida 
no tecto (acessórios) e montagem 
saliente no tecto (acessórios)

INTERFACE DALI: 
4 canais de transmissão DALI
2 canais DALI de comutação de 
activação/desactivação para o 
interruptor DALI da ESYLUX

POSSIBILIDADE DE CONTROLO 
REMOTO:
com Mobil-PDi/MDi universal

REGULÁVEL ATRAVÉS DA  
ESY-APP POR BLUETOOTH:
opcional

DALI

INTEGRAÇÃO KNX: 
Módulo KNX integrado para a 
fácil integração na automação de 
edifícios (opcional)

PRODUTOS INDIVIDUAIS:
Todos os componentes destas 
séries estão disponíveis também 
como produtos individuais
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DADOS TÉCNICOS:
 

3000 K
  

4000 K

Potência nominal de LED 4 x 30 W 4 x 30 W

Designação do produto NOVA 
CRYSTAL

NOVA 
MILKY

NOVA 
CRYSTAL

NOVA 
MILKY

Código 600 x 600 Conjunto de 4 unidades EQ10111129 EQ10111136 EQ10110122 EQ10111167 EQ10111174 EQ10110146 EQ10111327 EQ10111334 EQ10110160 EQ10111365 EQ10111372 EQ10110184

600 x 600 Conjunto de 4 unidades de sensor de luz EQ10111143 EQ10111150 EQ10110139 EQ10111181 EQ10111198 EQ10110153 EQ10111341 EQ10111358 EQ10110177 EQ10111389 EQ10111396 EQ10110191

Regulável através de ESY-Pen • • • • • • • • • • • •

 ESY-App por Bluetooth  •   •   •   •  

 KNX   •   •   •   •

Tensão de rede 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz

Potência atribuída 128 W 128 W 128 W 128 W

Fluxo luminoso 14.680 lm 12.960 lm 15.880 lm 13.600 lm

Rendimento luminoso 114 lm/W 100 lm/W 124 lm/W 106 lm/W

Consumo em modo de espera (ESYLUX Light Control Master) < 4 W < 4 W < 4 W < 4 W

Ângulo de emissão de luz 90° 110° 90° 110°

Factor de potência da electrónica global (ESYLUX Light Control Master) > 0,9 > 0,9 > 0,9 > 0,9

Valor de encandeamento UGR ≤ 19 UGR ≤ 19 UGR ≤ 19 UGR ≤ 19

Vida útil do LED a Ta = 25 °C L80B10 = 50.000 h L80B10 = 50.000 h L80B10 = 50.000 h L80B10 = 50.000 h

Colour Rendering Index (CRI) > 80 > 80 > 80 > 80

Colour Quality Scale (CQS) > 80 > 80 > 80 > 80

Tolerância da cor SDCM > 3 SDCM > 3 SDCM > 3 SDCM > 3

Temperatura ambiente permitida 0 °C a +40 °C 0 °C a +40 °C 0 °C a +40 °C 0 °C a +40 °C

Grau de protecção IP 20 IP 20 IP 20 IP 20

Classe de protecção I (Slave III) I (Slave III) I (Slave III) I (Slave III)

Local de montagem Cobertor Cobertor Cobertor Cobertor

Tipo de montagem Montagem embutida Montagem embutida Montagem embutida Montagem embutida

Dimensões do produto Comprimento x largura (para dimensões do sistema de 600 x 600 mm): 593 x 593 mm 593 x 593 mm 593 x 593 mm 593 x 593 mm

 Altura: 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm

Invólucro Metal, plástico Metal, plástico Metal, plástico Metal, plástico

Cor da caixa branco, semelhante a RAL 9003 branco, semelhante a RAL 9003 branco, semelhante a RAL 9003 branco, semelhante a RAL 9003

   

Campo de detecção 360° 360° 360° 360°

Alcance (no caso de altura de montagem recomendada de 2,5 m) 8 m 8 m 8 m 8 m

Temporização 1–240 min 1–240 min 1–240 min 1–240 min

Valor de luminosidade 100–1000 lux 100–1000 lux 100–1000 lux 100–1000 lux

Reservamo-nos o direito de efectuar alterações técnicas e estéticas sem aviso prévio. São possíveis desvios de +/- 10 % relativamente às especificações de desempenho. 
Incorpora lâmpadas LED. As lâmpadas não podem ser substituídas.

 

QUADRO-SETS NOVA: O SISTEMA  
COM LUMINÁRIAS MASTER INTELIGENTES
COM SENSORES E UNIDADE DE COMANDO INTEGRADOS

 A SOLUÇÃO DA ESYLUX COM  
REGULAÇÃO CONSTANTE DA LUZ
PARA UMA UTILIZAÇÃO OPTIMIZADA DA LUZ NATURAL

874/2012

A++
A+
A
B
C
D
E

Incorpora 
lâmpadas LED.

As lâmpadas da  
luminária não podem  
ser substituídas.

L
E
D

DIMENSÕES DO PRODUTO: 
593 x 593 mm
618 x 618 mm

MEDIDAS DO SISTEMA: 
600 x 600 mm
625 x 625 mm

TIPO DE MONTAGEM: 
Luminária encastrada no tecto, 
opcional para montagem embutida 
no tecto (acessórios) e montagem 
saliente no tecto (acessórios)

INTERFACE DALI: 
4 canais de transmissão DALI
2 canais DALI de comutação de 
activação/desactivação para o 
interruptor DALI da ESYLUX

POSSIBILIDADE DE CONTROLO 
REMOTO:
com Mobil-PDi/MDi universal

REGULÁVEL ATRAVÉS DA  
ESY-APP POR BLUETOOTH:
opcional

DALI

INTEGRAÇÃO KNX: 
Módulo KNX integrado para a 
fácil integração na automação de 
edifícios (opcional)

PRODUTOS INDIVIDUAIS:
Todos os componentes destas 
séries estão disponíveis também 
como produtos individuais
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DADOS TÉCNICOS:
 

SymbiLogic/Tunable White

Potência nominal de LED 4 x 30 W

Designação do produto NOVA 
CRYSTAL

NOVA 
MILKY

Código 600 x 600 Conjunto de 4 unidades EQ10111525 EQ10111532 EQ10110320 EQ10111563 EQ10111570 EQ10110344

600 x 600 Conjunto de 4 unidades de sensor de luz EQ10111549 EQ10111556 EQ10110337 EQ10111587 EQ10111594 EQ10110351

Regulável através de ESY-Pen • • • • • •

 ESY-App por Bluetooth  •   •  

 KNX   •   •

Tensão de rede 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz

Potência atribuída 128 W 128 W

Fluxo luminoso 15.880 lm 13.600 lm

Rendimento luminoso 124 lm/W 106 lm/W

Consumo em modo de espera (ESYLUX Light Control Master) < 8 W < 8 W

Ângulo de emissão de luz 90° 110°

Factor de potência da electrónica global (ESYLUX Light Control Master) > 0,9 > 0,9

Valor de encandeamento UGR ≤ 19 UGR ≤ 19

Vida útil do LED a Ta = 25 °C L80B10 = 50.000 h L80B10 = 50.000 h

Colour Rendering Index (CRI) > 80 > 80

Colour Quality Scale (CQS) > 80 > 80

Tolerância da cor SDCM > 3 SDCM > 3

Temperatura ambiente permitida 0 °C a +40 °C 0 °C a +40 °C

Grau de protecção IP 20 IP 20

Classe de protecção I (Slave III) I (Slave III)

Local de montagem Cobertor Cobertor

Tipo de montagem Montagem embutida Montagem embutida

Dimensões do produto Comprimento x largura (para dimensões do sistema de 600 x 600 mm): 593 x 593 mm 593 x 593 mm

 Altura: 60 mm 60 mm

Invólucro Metal, plástico Metal, plástico

Cor da caixa branco, semelhante a RAL 9003 branco, semelhante a RAL 9003

  

Campo de detecção 360° 360°

Alcance (no caso de altura de montagem recomendada de 2,5 m) 8 m 8 m

Temporização 1–240 min 1–240 min

Valor de luminosidade 100–1000 lux 100–1000 lux

Reservamo-nos o direito de efectuar alterações técnicas e estéticas sem aviso prévio. São possíveis desvios de +/- 10 % relativamente às especificações de desempenho. 
Incorpora lâmpadas LED. As lâmpadas não podem ser substituídas.

874/2012

A++
A+
A
B
C
D
E

Incorpora 
lâmpadas LED.

As lâmpadas da  
luminária não podem  
ser substituídas.

L
E
D

DIMENSÕES DO PRODUTO: 
593 x 593 mm
618 x 618 mm

MEDIDAS DO SISTEMA: 
600 x 600 mm
625 x 625 mm

TIPO DE MONTAGEM: 
Luminária encastrada no tecto, 
opcional para montagem embutida 
no tecto (acessórios) e montagem 
saliente no tecto (acessórios)

INTERFACE DALI: 
4 canais de transmissão DALI
2 canais DALI de comutação de 
activação/desactivação para o 
interruptor DALI da ESYLUX

POSSIBILIDADE DE CONTROLO 
REMOTO:
com Mobil-PDi/MDi universal

REGULÁVEL ATRAVÉS DA  
ESY-APP POR BLUETOOTH:
opcional

DALI

INTEGRAÇÃO KNX: 
Módulo KNX integrado para a 
fácil integração na automação de 
edifícios (opcional)

PRODUTOS INDIVIDUAIS:
Todos os componentes destas 
séries estão disponíveis também 
como produtos individuais

 A SOLUÇÃO DA ESYLUX  
COM SYMBILOGIC
PARA UMA LUZ BIOLOGICAMENTE EFICAZ

PARA A MELHOR  
LUZ NO LOCAL  
DE TRABALHO

QUADRO-SETS NOVA: O SISTEMA  
COM LUMINÁRIAS MASTER INTELIGENTES
COM SENSORES E UNIDADE DE COMANDO INTEGRADOS
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TODAS AS VANTAGENS 
DOS QUADRO-SETS  
DA ESYLUX
VISTA GERAL

CARACTERÍSTICAS

•  Luz biologicamente eficaz com a tecnologia SymbiLogic  
(cor da luz: Tunable White, 2700–6500 K)

•  Em alternativa, cor da luz fixa de 3000 K ou 4000 K

•  Regulação constante da luz em função da luz natural e comutação em 
função da presença graças a sensores de presença e de luz

•  Ligação das luminárias através de cabos RJ45

•  Solução de iluminação automática sem necessidade de programação

•  Disponível para todas as dimensões de montagem comuns

•  Interfaces DALI integradas

•  CELINE: difusores em toda a superfície 
NOVA: difusores de duas peças

OPCIONAL

•  Módulo KNX integrado para uma integração perfeita na automação  
de edifícios KNX

•  Módulo Bluetooth integrado para a operação através de aparelhos 
terminais móveis (Android e IOS)

• Acessórios para montagem embutida/saliente no tecto

APLICAÇÃO  
CONVINCENTE
INÚMERAS EMPRESAS CONTAM  
JÁ HOJE COM A INTELIGÊNCIA DOS  
QUADRO-SETS DA ESYLUX
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A FORMA CERTA  
PARA CADA GOSTO
QUADRO-SETS OU OUTRA VARIANTE DE DESIGN

Os sistemas de tecto dispõem muitas vezes de grelhas de diferentes 
tamanhos e também as preferências dos utilizadores de um edifício 
nem sempre coincidem. É então ainda mais importante que a ESYLUX 
disponibilize os seus Quadro-Sets noutras variantes. Com as luminárias 
fluorescentes lineares CELINE, oferecemos uma outra variante de design 
que proporciona a flexibilidade adicional na concepção de uma solução de 
iluminação eficiente.

CELINE 1200x300 QUADRO-SET
CELINE 1250x312,5 QUADRO-SET

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 encontramse os desejos 
e as necessidades dos indivíduos. Para cumprir este requisito, utilizamos 
a nossa experiência em electrónica e automação, entre outras coisas, 
para o desenvolvimento de sistemas baseados em LED para uma luz 
energeticamente eficiente e biologicamente eficaz. A perspectiva estende
se desde a automação integral e a iluminação do espaço individual, até à 
ligação em rede e à integração em sistemas que abrangem todo o edifício. 
Perante requisitos muitas vezes complexos com os quais nos deparamos 
neste contexto, damos especial relevo à aplicação fácil das nossas 
soluções de produtos.

Grossistas, empresas de instalação, técnicos responsáveis pelo 
planeamento eléctrico e da iluminação e arquitectos confiam, enquanto 
clientes e parceiros, na nossa experiência no mercado de quase 50 anos, 
assim como no aconselhamento técnico pessoal dos nossos especialistas. 
Com a investigação, o desenvolvimento e a produção nas nossas 
instalações alemãs em Ahrensburg, cumprimos, além disso, os mais 
elevados requisitos de qualidade. O mercado é global. Por isso, a ESYLUX 
coopera com empresas comerciais experientes nos cinco continentes e 
está representada na Europa, Ásia e Oceânia com inúmeras subsidiárias.
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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 DenderhoutemHaaltert 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
2740244 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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