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Planlæg intelligente synergier 
af automatisering og lys:  
BIM-portalen fra ESYLUX 
Med den nye BIM-portal fra ESYLUX kan du med det samme få adgang til 
2D- og 3D-CAD-produktdata for alle producentens intelligente 
automatiserings- og lysløsninger. Planlægningsspecialister og arkitekter 
kan således effektivt og enkelt planlægge deres digitale projekter med mere 
end 20 BIM-specifikke udgangsformater og alle tilhørende versioner. 
Derudover er dataene tilgængelige på næsten 100 eksterne portaler og 
vandrette markedspladser. 
 

I løbet af få år har Building Information Modeling BIM blevet uomgængelig inden 

for digitalisering af byggebranchen. Den digitale proces samler alle 

planlægningsrelevante oplysninger om et projekt og gør således byggeriet mere 

effektivt og prisbilligt. Planlægningsspecialister og arkitekter, der anvender 

intelligente automatiserings- og lysløsninger fra ESYLUX, drager nu også fordel af 

producentens nye BIM-portal.  

 
Over 20 BIM-specifikke udgangsformater 
På BIM-portalen har du adgang til alle 2D- og 3D-CAD-produktdata fra hele 

ESYLUX-sortimentet, opdelt i automatisering til indendørs og udendørs områder, 

belysning til indendørs og udendørs brug og tilbehør. I den forbindelse kan du 

vælge mellem mere end 20 BIM-specifikke udgangsformater og alle tilhørende 

versioner. For eksempel til REVIT, ARCHICAD, VECTORWORKS, BENTLEY, 

SPIRIT eller udskiftningsformatet IFC. For at opnå en højere detaljeringsgrad 

optimeres alle produktmodeller også løbende til LOD 350. 

 

 



  

 

PDF-datablad til dokumentation 
Brugerne kan finde BIM-portalen i serviceområdet på ESYLUX-hjemmesiden. En 

samlefunktion gør det muligt at downloade på tværs af produkter efter behov. 

Derudover er det muligt at eksportere et datablad som PDF-dokument til 

dokumentationsformål. Alternativt kan de enkelte komponenters BIM-data hentes 

frem i produktområdet på hjemmesiden. Nu vil man desuden kunne søge efter og 

finde ESYLUX-produktdata i andre BIM-portaler: Disse produktdata står fra nu af 

også til rådighed på næsten 100 eksterne portaler og vertikale markedspladser.  

 

 

 

 

 
  



  

 

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 stoler som 

kunder og partnere på vores 50 år lange markedserfaring og på 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. 

 

Få mere at vide på www.esylux.com 
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Billeder og billedtekster 

 
BIM-portal ESYLUX Kilde: iStock/Nikada 
BIM-portalen fra ESYLUX giver mulighed for adgang til 2D- og 3D-CAD-

produktdata fra samtlige producentens intelligente automatiserings- og 

lysløsninger. 

 

  
BIM-portal ESYLUX Kilde: ESYLUX 
Introduktion til tilstedeværelses- og bevægelsessensorer i DEFENSOR-serien på 

BIM-portalen. 
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