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Presseinformation – ESYLUX-publikationer 

Synergien af lys og automatisering – nu i 
magasinet: ESYLUX præsenterer ESYWORLD 

Ahrensburg (Tyskland), d. 8. september 2017. Producenten ESYLUX 
præsenterer nu aktuelle emner og baggrundsviden om lys og 
automatisering i magasinet ESYWORLD. Den første udgave har bl.a. fokus 
på SymbiLogic – ESYLUX-teknologien med energieffektiv Human Centric 
Lighting. 

Interviews, referencer eller teknologi – et kundemagasin er et af de bedste 

medier til at give indblik i de mange emner relateret til en virksomheds 

løsningsportefølje. Hos ESYLUX, producenten af intelligente automatiserings- og 

belysningsløsninger, får du nu alle disse oplysninger med ESYWORLD. 

Fokus på SymbiLogic Technology 
Det eksklusive magasin kombinerer flotte billeder og informative artikler på 

næsten 40 sider i seks underkategorier i den første udgave. Der er fokus på 

SymbiLogic Technology fra ESYLUX, som med en intelligent sensorik giver et 

biologisk effektivt lys – også Human Centric Lighting – med særlig høj 

energieffektivitet. ESYWORLD viser også, hvordan producentens lyssystemer 

anvendes med SymbiLogic i praksis.  

"ESYWORLD præsenterer fordelene ved synergien af lys og automatisering og 

viser, hvordan den kan øge både livskvalitet og energieffektivitet," forklarer Anne 

Spielberg, international marketingchef hos ESYLUX. Magasinet kan nu 

downloades som PDF-dokument på producentens hjemmeside.  

Alternativt kan man bestille magasinet som trykt udgave eller abonnere på det via 

hjemmesiden. 
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Billeder og billedtekster 
 
[Foto: esyworld] 

 
 

Foto: Gettyimages/TommL/ESYLUX 

  



 

 Side 3 af 3 

 

 
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. 

 

 

 

 

 

 


