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Pressinformation – ESYLUX publikationer 

Ett magasin om synergin mellan ljus och 
automatisering: ESYLUX presenterar ESYWORLD 

Ahrensburg, fredag, 8 september 2017. I magasinet ESYWORLD rapporterar 
tillverkaren ESYLUX om det senaste inom ljus och automatisering. I första 
numret är huvudtemat SymbiLogic – ESYLUX teknik för energieffektiv 
Human Centric Lighting. 

Oavsett om det är intervjuer, referensberättelser eller teknikreportage så finns det 

inget annat medium som kan överträffa kundmagasinet när det gäller att få inblick 

i ett företags utbud och lösningar. På ESYLUX, tillverkaren av intelligenta 

automatiserings- och belysningslösningar, är det nu ESYWORLD som fyller den 

rollen. 

SymbiLogic-teknik som huvudtema  
Det första numret av det påkostade magasinet är på knappt 40 sidor uppdelade 

på sex kategorier och blandar ett vackert bildspråk med informativt, redaktionellt 

material. Fokus ligger på ESYLUX SymbiLogic-teknik för biologiskt verksamt ljus 

– även kallat Human Centric Lighting – som använder intelligent sensorteknik för 

extra energieffektiv användning. ESYWORLD visar även hur deras ljussystem 

med SymbiLogic fungerar rent praktiskt.  

”ESYWORLD sätter fingret på fördelarna med synergin mellan ljus och 

automatisering och förtydligar hur det kan höja både livskaliteten och 

energieffektiviteten”, säger Anne Spielberg, chef för ESYLUX internationella 

marknadsföring. Den som är intresserad kan genast hämta den som PDF-fil från 

tillverkarens hemsida.  

Där kan man även beställa en tryckt version eller en prenumeration. 
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Bilder & bildtexter 
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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, elektro- 

och 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. 

 


