Presseinformation – ESYLUX-belysning

Intelligent lys for mere livskvalitet og
energieffektivitet – ESYLUX offentliggør
Belysningskatalog 2017/2018
Ahrensburg, d. 28. marts 2017. Fra klassiske downlights til intelligente
systemer, der giver et biologisk effektivt arbejdslys – i sit
Belysningskatalog 2017/2018 præsenterer ESYLUX hele det aktuelle
sortiment af belysningsprodukter. På 360 sider fremvises producentens
talrige belysningsløsninger. Her fokuseres der på: En synergi af lys og
automatik, som giver højere energieffektivitet og livskvalitet.
Allerede på messen Light + Building 2016 blev det tydeligt, at intelligent
styringsteknologi og belysning i fremtiden ikke kan adskilles fra hinanden. Som
automatiseringsspecialist bygger ESYLUX på en særligt omfattende ekspertise.
"En behovsorienteret styring af lys og andre systemer har altid været vores
kerneområde," forklarer Marcus Pabsch, leder af product management. I dag
anvender producenten erfaringen inden for elektroteknik, sensorteknologi og
digitale netværk til at udstyre sin belysning med den nødvendige intelligens, der
kan øge livskvaliteten og energieffektiviteten.
Intelligent lysstyring af erfaring
ESYLUX præsenterer nu det aktuelle sortiment af belysningsprodukter, som i
løbet af de seneste år er blevet udvidet betragteligt, i sit Belysningskatalog
2017/2018 på over 360 sider. Kataloget giver et overblik over indendørs- og
udendørsbelysning, sikkerhedsbelysning samt arbejdsbelysning og omfatter
klassikere som downlights, loftslamper, projektører eller vådrumslamper.
Helt centrale er imidlertid de løsninger, som kombinerer belysning og
behovsorienteret automatisering. Fra netværksparate pullerter med integreret
bevægelses- og lyssensorik til intelligente kontorstanderlamper samt lyssystemer
til kontorer og uddannelsesinstitutioner med omfattende udvidelsesmuligheder.
Biologisk effektivt lys til ethvert kontor
Indendørsbelysningens highlights er udstyret med SymbiLogic-teknologi fra

Side 1 af 4

ESYLUX. Med SymbiLogic har producenten udviklet en førende løsning til
Human Centric Lighting, der dækker over mere end eksisterende HCLteknologier. Den producerer ikke alene biologisk effektivt lys, men sørger med
intelligent lysstyring og integreret tilstedeværelses- og lyssensorik også for at
anvende det på en særlig energieffektiv måde. "Vi ønsker," forklarer produktchef
Pabsch, "at tilbyde denne effektive belysning til alle kontorer til en overkommelig
pris."
Ud over den gentagne gange prisbelønnede PRANA+-designerstanderlampe
råder lyssystemerne NOVA og CELINE Quadro-sættene også over SymbiLogic:
Kombinationer af sensorik, styringsenhed – og indbygningslamper til almindelige
nedsænket modullofter. De tilbydes under samme artikelnummer som plug-andplay-løsning og kan fleksibelt skaleres fra enkeltmandskontorer til store
kontorlandskaber.
Interesserede kan på anmodning få tilsendt kataloget i trykt form eller downloade
det som PDF-fil fra producentens hjemmeside. Mere herom på www.esylux.com.
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Billeder og billedtekster

[Foto: Katalog Belysning]

Det ny Belysningskatalog 2017/2018 fra ESYLUX.

[Foto: celine quadro]

Et intelligent system til energieffektivt biologisk effektivt arbejdslys – CELINE
Quadro-sæt fra ESYLUX.
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Om ESYLUX – Performance for Simplicity
ESYLUX udvikler, producerer og distribuerer produkter med henblik på at sikre mere
energieffektivitet, komfort og sikkerhed i byggebranchen – med særligt fokus på
sensorstyret, behovsorienteret automatisering samt belysning. Målet er at forbedre
menneskets livskvalitet med løsninger, der er både intelligente og brugervenlige, og som
opfylder selv de mest komplekse krav og alligevel altid er nemme at implementere.
Virksomheden med hovedsæde i Hamborg har bl.a. grossister, montører, planlæggere
inden for elektronik og lysteknik samt arkitekter som partnere. De har tillid til vores
næsten 50 års erfaring på markedet, vores høje servicekrav og vores bestræbelser på at
bibeholde Tysklands gode placering inden for forskning, udvikling og produktion. Vi
distribuerer globalt: ESYLUX arbejder sammen med 17 erfarne handelsvirksomheder på
fem kontinenter og er repræsenteret i Europa, Asien og Oceanien med i alt 13
datterselskaber.
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