Pressinformation – ESYLUX belysning

Intelligent ljus för ökad livskvalitet och
energieffektivitet – ESYLUX släpper sin
Belysningskatalog 2017/2018
Ahrensburg, den 28 mars 2017. Från klassisk nedåtriktad belysning till
intelligenta system för ett biologiskt verksamt arbetsljus – i sin
Belysningskatalog 2017/2018 presenterar ESYLUX den stora bredden på
sitt aktuella sortiment. På 360 sidor visar tillverkaren upp sina otaliga
ljuslösningar. I fokus står: Synergi mellan ljus och automatisering för mer
energieffektivitet och livskvalitet.
Redan på Light+Building-mässan 2016 visade man att intelligent styrteknik och
belysning snart inte längre går att skilja från varandra. Som expert på
automatisering har ESYLUX en mycket stor kunskap inom ämnen. ”Den
behovsanpassade styrningen av ljus och andra anläggningar är sedan länge vårt
huvudfokus”, säger produktchefen Marcus Pabsch. Idag utnyttjar tillverkaren sin
erfarenhet inom elektroteknik, sensorteknik och digital nätverkskoppling för att
utrusta belysningen med intelligens som både ökar livskvaliteten och
energieffektiviteten.
Intelligent ljusstyrning med erfarenhet
ESYLUX presenterar nu det aktuella belysningssortimentet, som växt ordentligt
på senare år, i sin Belysningskatalog 2017/2018 på över 360 sidor. Katalogen
ger en överblick över inomhusbelysning, utomhusbelysning och arbetsbelysning
och omfattar klassiker som nedåtriktade armaturer, takarmaturer, strålkastare
och våtrumsarmaturer.
I centrum står ljuslösningar som förenar belysning med behovsstyrd
automatisering. Det finns allt från hopkopplingsbara pelararmaturer med
integrerade rörelse- och ljussensorer till intelligenta golvarmaturer för kontor och
omfångsrika och utvidgningsbara ljussystem för större arbetsplatser och skolor.
Biologiskt aktivt ljus för alla kontor
De bästa inomhusbelysningarna är utrustade med SymbiLogic-teknik från
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ESYLUX. Med SymbiLogic har utvecklaren med befintlig teknologi som grund
tagit fram en marknadsledande lösning för Human Centric Lighting. Den skapar
inte bara ett biologisk verksamt ljus utan ger dessutom särskilt energieffektiv
användning genom intelligent ljushantering och integrerad närvaro- och
ljussensorteknik. ”Vårt mål är att kunna erbjuda de här effektiva
belysningsformerna till alla kontor för ett bra pris”, säger produktchefen Pabsch.
Det är inte bara de flerfalt prisbelönta designgolvarmaturen PRANA+ som är
utrustade med SymbiLogic utan även ljussystemen NOVA och CELINE Quadrosatser: Kombinationer av sensorteknik, styrenheter och takarmaturer för typiska
undertak. De finns samlade under ett artikelnummer som Plug-and-play-lösning
och kan lätt anpassas för allt från ett enskilt rum till ett stort kontor.
Intresserade kan få en tryckt katalog skickad till sig eller hämta den som PDF-fil
från tillverkarens hemsida. Läs mer på www.esylux.com.
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Bilder & bildtexter

[Foto: Belysningskatalog]

Den nya Belysningskatalogen 2017/2018 från ESYLUX.

[Foto: celine quadro]

Intelligent system för energieffektivt biologiskt verksamt arbetsljus – CELINE
Quadro-Satserna från ESYLUX.
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Om ESYLUX – Performance for Simplicity
ESYLUX utvecklar, producerar och marknadsför produkter för ökad energieffektivitet,
komfort och säkerhet inom byggnadsområdet, tyngdpunkter utgör sensorbaserad,
behovsstyrd automation och belysning. Målet är att förbättra människors livskvalitet med
lika intelligenta som användarvänliga lösningar, vilka klarar av de mest komplexa
utmaningar och som ändå alltid är lätta att förverkliga. Samarbetspartners till företaget
med huvudkontor vid Hamburg räknas bland andra grossister, installationsfirmor, elektrooch ljusprojekterare samt arkitekter. Dessa litar på nästan 50 års marknadserfarenhet,
den höga servicenivån och prioriteringen av den tyska basen för forskning, utveckling och
tillverkning. Företaget är globalt: ESYLUX arbetar på fem kontinenter tillsammans med 17
erfarna handelsföretag och är representerade i Europa, Asien och Oceanien med totalt
13 dotterbolag.
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