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50 & 25: ESYLUX
fejrer dobbeltjubilæum
I slutningen af 2018 falder to af de vigtigste datoer i ESYLUX' firmahistorie
sammen. Grundlægger Peter Kremser ser på dette tidspunkt tilbage på et
succesrigt halvt århundrede som virksomhedsleder.
Tidsmæssigt sammentræf: Mærket ESYLUX blev grundlagt for 25 år siden
af Kremser og har siden da været fast inventar for innovative tyske
mellemstore virksomheder. Det giver mere livskvalitet og energieffektivitet
med sine intelligente automatiserings- og belysningsløsninger.
Tyskland mangler iværksætterånd, annoncerede en anset tysk nyhedsportal for to
år siden, og kun få steder i Europa er grundlæggelse af virksomheder i dag
mindre populært end i Tyskland. At det ikke altid har været sådan, er
virksomhedsejer og grundlægger af ESYLUX, Peter Kremser, et eksempel på.
Fra succesrig handelsrepræsentant til producent
I 1968 lagde Kremser grundstenen til sin karriere som succesrig virksomhedsejer.
I Hamburg-Niendorf grundlagde han Peter Kremser GmbH, en sælger, der var
aktiv i Nordtyskland, og som takket være dygtighed og vedholdenhed hurtigt blev
etableret på markedet. Efter flere flytninger og arealudvidelser blev salget udvidet
til hele Tyskland i 1986.
Da pladsen endnu en gang blev for trang, fandt en omfattende nybygning af
virksomhedens hovedsæde sted i 1993 i Schlossstadt Ahrensburg ved Hamborg.
Det gav anledning til endnu en nyskabelse: grundlæggelsen af ESYLUX GmbH.
"Med ESYLUX udviklede vi os fra handelsrepræsentation til udvikler og
producent", husker Peter Kremser. På dette tidspunkt var behovsorienteret,
sensorbaseret bygningsautomatisering i sin vorden og var fra starten afgørende
for virksomhedens succes. Først i form af skumringsrelæer og

bevægelsessensorer. Senere blev produktkategorien tilstedeværelsessensor
indført for at forbedre energieffektivitet og livskvalitet med en endnu mere
intelligent styring af kunstigt lys og andre systemer, også indendørs.
Starten på den intelligente indendørs belysning i 2015
Med tiden fik belysning i sig selv større og større betydning for ESYLUX. Først
koncentrerede man sig om udvikling af sikkerhedsbelysning og udendørs
belysning og kombinerede allerede de første løsninger til udendørs belysning
med intelligent sensorik. I 2015 fandt sammenlægningen af de to
forretningsområder endelig sted: ESYLUX udviklede og producerede nu for første
gang intelligent indendørs belysning og kunne dermed tilbyde sine kunder
automatiserings- og lysløsninger til alle bygningsområder fra ét og samme firma.
Til dette formål blev der installeret et moderne lyslaboratorium i Ahrensburg, tæt
på testenhederne til automatisering. Samtidig fik LED sit gennembrud som
foretrukken lyskilde, da det ud over den høje energieffektivitet egner sig perfekt til
lysstyring og giver automatiseringsspecialisten ESYLUX mulighed for at udnytte
sine kompetencer inden for elektronik optimalt. I dag spænder ydelserne fra
helhedsorienteret automatisering og belysning af det enkelte lokale til
sammenkobling og integration i anlæg, der strækker sig over komplette
bygninger, fra den enkelte tilstedeværelsessensor til intelligente lyssystemer med
energieffektivt, biologisk effektivt lys via ESYLUX' egen SymbiLogic-teknologi.
ESYLUX har drevet de intelligente automatiserings- og lysløsninger internationalt
siden 2006 via egne salgsafdelinger med et efterhånden omfattende netværk.
Virksomheden samarbejder med erfarne handelspartnere på flere kontinenter og
har et stort antal datterselskaber i Europa, Asien og Oceanien.

Om ESYLUX – Performance for Simplicity
ESYLUX udvikler, fremstiller og driver intelligente automatiserings- og
belysningsløsninger, der skaber mere livskvalitet og energieffektivitet i
kontorbygninger, uddannelsesinstitutioner og i sundhedsvæsenet. Det enkelte
menneskes ønsker og behov står i centrum, og virksomheden lægger særlig vægt
på en nem anvendelse af sine produktløsninger. Engrosforhandlere,
installationsfirmaer, elektroingeniører, lysdesignere samt arkitekter har som
kunder og partnere tillid til vores mere end 50 år lange markedserfaring og til den
personlige, faglige rådgivning, som vores ESYLUX-eksperter giver. Med vores
forskning, udvikling og produktion på den tyske adresse i Ahrensburg lever
producenten desuden op til de højeste kvalitetskrav. Vi distribuerer globalt:
ESYLUX samarbejder med erfarne handelsvirksomheder og har et stort antal
datterselskaber i Europa, Asien og Oceanien.
Flere oplysninger på www.esylux.com
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ESYLUX' hovedbygning
Her opstår der intelligente automatiserings- og lysløsninger for mere livskvalitet
og energieffektivitet på kontorer, uddannelses- og sundhedsinstitutioner:
ESYLUX' hovedbygning på tysk jord i Ahrensburg

Behovsstyret automatisering
Behovsorienteret automatisering fra ESYLUX til indendørsområder og facader:
Tilstedeværelsessensor PD-C 360i/8 og udendørs bevægelsessensor RC 230i

Intelligent belysning
Intelligent ESYLUX-belysning med integreret sensorik til konferencelokaler og
udendørsområder: Pendellampe ISABELLE og pullertbelysning ALVA

