
  

 

 

 

P R E S S E I N F O R M A T I O N   
Ahrensburg, 20. august 2019 

  

Intelligente automatiserings- 
og lysløsninger i fokus:  
ESYLUX udgiver  
katalog 2019/2020 
 
Både udendørs og indendørs og med tilstedeværelsessensor eller 
intelligent lyssystem – med det nye katalog 2019/2020 præsenterer 
producenten ESYLUX hele sit automatiserings- og belysningssortiment i en 
grundlæggende revideret udgave. På knap 260 sider får læseren en hurtig 
orientering med store billeder af produkter og applikationer, alle kendetegn 
ved serierne og en klar struktur. Altid midtpunkt: Synergien automatisering 
og lys for mere livskvalitet og energieffektivitet. 
 
Takket være kombinationen af forretningsområderne automatisering og belysning 

samt udviklingen af intelligente automatiserings- og lysløsninger fra ét og samme 

firma har producenten ESYLUX fået en særlig position. For også at tydeliggøre 

dette ved præsentation af sortimentet er de to tidligere enkeltkataloger flettet 

sammen til et samlet katalog, som nu endnu en gang har fået et helt nyt look. 

 

Store præsentationer og rammende serie-overskrifter 
På omkring 260 sider præsenterer ESYLUX kataloget 2019/2020 samtlige 

automatiserings- og belysningsserier, opdelt i indendørs- og udendørsområder. 

Sortimentet rækker fra tilstedeværelsessensorer som for eksempel serierne FLAT 

eller BASIC og til ELC-lyssystemerne med plug-and-play-installation og det 

energibesparende Human Centric Lighting fra SymbiLogic-teknologien. Den 

sædvanlige sortimentstruktur fra ESYLUX-webstedet, en blanding af store 

produkt- og anvendelsesbilleder samt rammende serie-overskrifter, gør det lettere 

at orientere sig, allerede når man bladrer igennem. 



  

 

 

 

 

På første side af en serie får læseren derefter de vigtigste oplysninger med 

kernekarakteristika og en kort beskrivelse. Herpå kommer et overblik over 

yderligere fordele samt produkttypiske egenskaber, som fremstilles med grafiske 

illustrationer. Inden for automatisering drejer det sig om detekteringsområderne 

og -rækkevidderne af tilstedeværelses- og bevægelsessensorerne, og inden for 

belysning drejer det sig om lysfordelingskurverne. Produktlister i tabelform med 

detaljer om de forskellige varianter afslutter hvert serieafsnit.  

Tilsvarende nemt og overskueligt markerer en stjerne nyhederne i sortimentet og 

gør dem synlige ved første øjekast. 

 

ESYLUX-kataloget 2019/2020 kan også downloades med det samme fra 

mediecenteret på ESYLUX-webstedet:  

https://www.esylux.dk/service/mediecenter/ 
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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 
 
 
Mediekontakt 

ESYLUX GmbH 

Christian Schöps 

Kontaktperson for virksomhedskommunikation 

Tlf. +49 4102 88 880-2017 

Fax +49 4102 88 880-333 

E-mail christian.schoeps@esylux.com 
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Billeder og billedtekster 
(Kilde: ESYLUX GmbH) 

 

 

 

 
ESYLUX-kataloget 2019/2020 
 

 

 

 
Ny udformning og struktur: Overskuelig introduktion til serierne 
(her: FLAT-bevægelses- og tilstedeværelsessensorer) 
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