
  

 

 

 

PR ES SEI N F OR M AT I ON   
Ahrensburg, 9. juni 2022  
  

Intelligente automatiserings- 
og lysløsninger i fokus:  
ESYLUX-kataloget 2022 / 
2023 
 
Med kataloget 2022 / 2023 viser producenten ESYLUX opdateret omfang og 
beskrivelser af sin produktportefølje til intelligent automatisering og 
belysning. Kataloget er nu bl.a. udvidet med strømdiagrammer i optimeret 
visning samt energieffektivitetsmærkninger i henhold til det aktuelle 
økodesigndirektiv. Derudover får læseren en nem introduktion til nye 
løsninger inden for industristandarden DALI-2.  
 
Reduktion af miljøpåvirkningen fra energiforbrugende produkter, og det under 

hele livscyklussen: Det er formålet med det europæiske økodesigndirektiv, som 

blandt andet indeholder minimumskrav til lyskilders design og separate 

driftsenheder. ESYLUX mærkerer derfor også produkter, der lever op til dette, i 

det nye katalog 2022 / 2023. 

 

Effektivitetsklasser også til lyskilder fra omgivende produkter 
På 242 sider viser kataloget samtlige automatiserings- og belysningsserier, opdelt 

i indendørs- og udendørsområder: Fra tilstedeværelses- og bevægelsessensorer 

til ELC-lyssystemer med plug-and-play-installation og energieffektivt Human 

Centric Lighting. ESYLUX mærker ikke kun, som loven kræver, de produkter, der 

er klassificeret som lyskilder, med det passende energieffektivitetsindeks. For at 

opnå maksimal transparens angives også energieffektiviteten for den anvendte 

lyskilde i de såkaldt omgivende produkter. 

 

 



  

 

 

 

Optimeret visning af alle strømdiagrammer 
Efter opfordringer fra kunderne har ESYLUX desuden integreret 

strømdiagrammerne for hele porteføljen i en optimeret visning i det nye katalog. 

Visningerne skelner i den forbindelse mellem forskellige driftsarter, for eksempel 

ved anvendelse af forskellige styringstyper eller ved parallelkobling af flere 

tilstedeværelsessensorer. Specielt til de nye APC10-tilstedeværelsessensorer til 

DALI-2 giver kataloget desuden en overskuelig introduktion til konceptet med 

decentral styring på tværs af rum og fordelene ved det.  

 

ESYLUX-kataloget 2022 / 2023 med overskuelig struktur, store illustrationer og 

repræsentative serieintroduktioner kan bestilles i printversion eller downloades for 

at spare papir og skåne miljøet, i mediecenteret på producentens website:  

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 (0) 4102 88 880-2017 

Fax  +49 (0) 4102 88 880-333 

E-mail christian.schoeps@esylux.com 
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