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Ahrensburg, den 19 november 2018

50 och 25: ESYLUX
firar dubbla årsdagar
I slutet av 2018 infaller två av de viktigaste händelserna i ESYLUX
företagshistoria. Grundaren Peter Kremser blickar då tillbaka på ett halv
århundrade av framgångsrikt företagande.
Något som sammanfaller med detta i tiden: Varumärket ESYLUX som
Kremser grundade för 25 år sedan har sedan dess utgjort en självklar
komponent hos den innovativa tyska medelklassen, och de intelligenta
automations- och belysningslösningarna ger högre livskvalitet och
energieffektivitet.
Det saknas entreprenörsanda i Tyskland, meddelade en välrenommerad tysk
nyhetsportal för två år sedan, och nästan ingen annan stans i Europa är det
mindre populärt att starta företag än i Tyskland. Företagaren och ESYLUXgrundaren Peter Kremser är ett bra exempel på att det var annorlunda förr.
Från försäljningsagent till tillverkare
År 1968 lade Kremser grunden till sin karriär som framgångsrik företagare. I
Hamburg-Niendorf grundade han Peter Kremser GmbH, en distributör verksam i
Nordtyskland, som tack vare yrkesskicklighet och envishet ganska snart lyckades
etablera sig på marknaden. Efter flera omlokaliseringar och utökningar av
lokalerna hade försäljningen 1986 utökats till hela Tyskland.
När lokalerna återigen blev för små byggde man 1993 ett nytt, omfattande
företagssäte i slottsstaden Ahrensburg nära Hamburg. Då passade det bra med
ännu en nyhet: grundandet av ESYLUX GmbH. ”I och med ESYLUX utvecklades
vi från försäljningsrepresentant till utvecklare och tillverkare”, minns Peter
Kremser. Vid den här tiden låg den behovsstyrda, sensorbaserade
byggnadsautomationen ännu i sin linda och var redan från början avgörande för

företagets framgångar. I början handlade det om skymningsreläer och
rörelsedetektorer. Senare introducerades produktkategorin närvarodetektorer. De
kunde förbättra energieffektiviteten och livskvaliteten även inomhus, tack vare en
ännu intelligentare styrning av konstljuset och andra anläggningar.
Introduktion av intelligent inomhusbelysning 2015
Allt eftersom fick själva belysningen en allt större betydelse för ESYLUX. Först
koncentrerade man sig på att utveckla säkerhets- och utomhusbelysning och
kombinerade den första lösningen för utomhusbelysning med intelligent
sensorteknik. 2015 togs slutligen steget till en fusion av de båda affärsområdena:
ESYLUX utvecklade nu sin första intelligenta inomhusbelysning och kunde på så
sätt erbjuda kunderna automations- och ljuslösningar till alla delar av byggnaden
från en och samma leverantör.
Med anledning av detta installerades ett modernt belysningslaboratorium i
Ahrensburg – alldeles i närheten av testapparaterna för automationen. Vid
samma tid slog LED-lampan igenom som föredragen ljuskälla, eftersom den
förutom att vara mycket energieffektiv passar perfekt för ljusstyrning och gör att
automationsspecialisten ESYLUX kan utnyttja sin kompetens inom elektronik på
bästa möjliga sätt. Idag sträcker sig erbjudandet från övergripande automatisering
och belysning av det enskilda rummet till sammankoppling med och integration i
byggnadsövergripande anläggningar, från enskilda närvarodetektorer till
intelligenta ljussystem med energieffektivt biologiskt aktivt ljus genom ESYLUX
egna SymbiLogic-teknik.
De intelligenta automations- och belysningslösningarna säljs sedan 2006
internationellt av ESYLUX via egna försäljningskontor med ett numera omfattande
nätverk. På flera kontinenter arbetar företaget tillsammans med erfarna
handelspartner och är representerade i Europa, Asien och Oceanien med en
mängd dotterbolag.

Om ESYLUX – Performance for Simplicity
ESYLUX utvecklar, producerar och säljer intelligenta automations- och
ljuslösningar som ger bättre livskvalitet och energieffektivitet på kontor, i skolor
och på vårdinrättningar. I centrum står enskilda människors önskningar och
behov, och företaget värderar enkelt handhavande i produktlösningarna särskilt
högt. Grossister, installationsfirmor, el- och ljuskonsulter och arkitekter litar som
kunder och partner till den mer än 50-åriga erfarenheten av marknaden och
ESYLUX personliga expertråd. Med den forskning, utveckling och produktion som
bedrivs vid det tyska sätet i Ahrensburg uppfyller tillverkaren dessutom de högsta
kvalitetskraven. Företaget är globalt: ESYLUX arbetar tillsammans med erfarna
handelsföretag och är representerade i Europa, Asien och Oceanien med en
mängd dotterbolag.
Mer information finns på www.esylux.com
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ESYLUX huvudbyggnad
Här skapas intelligenta automations- och ljuslösningar för högre livskvalitet och
energieffektivitet på kontor, i skolor och på vårdinrättningar: ESYLUX
huvudbyggnad vid det tyska sätet i Ahrensburg

Behovsstyrd automatisering
Behovsstyrd automatisering från ESYLUX för användning inomhus och på
fasader: närvarodetektorerna PD-C 360i/8 och utomhusrörelsedetektorerna RC
230i

Intelligent belysning
Intelligent ESYLUX-belysning med integrerad sensorteknik för
konferensutrymmen och ytterområden: pendelarmaturen ISABELLE och pollaren
ALVA

