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Pressinformation – ESYLUX-mässan 

Med moderniserad design och en andra monter: 
ESYLUX på Light + Building-mässan 2018 

Tillverkaren ESYLUX kommer att visa upp en helt ny mässpresentation på 
Light + Building 2018. Den nya gestaltningen för huvudmontern i kategorin 
Elektroteknik har fokus på tillverkarens synergi mellan automation och ljus. 
Visar upp konkreta lösningar för arbetsplatser i kontorsbyggnader, skolor 
och vårdinrättningar. För att närvaron i affärsområdet Belysning ska bli 
större, representeras ESYLUX för första gången med en hallmonter i 
mässkategorin Ljus. 

ESYLUX har fokus på intelligenta automations- och ljuslösningar för kontor, 

skolor och vårdinrättningar. För att kunna presentera synergin mellan automation 

och ljus, samt fördelarna med det på ett enklare, mer åskådligt och levande sätt, 

kommer tillverkaren till Light + Building 2018 med en helt ny mässpresentation 

som del av ett helt nytt kommunikationskoncept. 

Nytt mässkoncept med lösningsexempel 
Huvudmontern i kategorin Elektroteknik är helt nytt och uppdelat i ytor för 

personlig interaktion och utställning. I de senare presenteras precis som tidigare 

produkter som man kan vrida och vända på. En nyhet är däremot den tydliga 

struktur som ger besökaren en fullständig överblick över alla serier och produkter 

inom belysning och automation både för inom- och utomhusbruk, samt 

synergierna som uppkommer mellan dem. Därtill har konkreta lösningsexempel 

för olika rumstyper och arbetsplatser tillkommit, som visar upp koncept för allt 

från enstaka kontor till sjukhusrum, samtidigt som de visar upp automation och 

belysning tillsammans på ett sammanhängande och sömlöst sätt.  

Förutom huvudmontern har ESYLUX för första gången en monter i hallen för 

kategorin Ljus, och även när det gäller produktinnovationer har besökarna 

intressanta nyheter att glädja sig över. En höjdpunkt är ESYLUX Light Control, 

tillverkarens styrteknik för effektiva belysningssystem. På mässan kommer olika 

varianter av systemstyrenheten att visas upp, så att besökare kan se hur enkel 

installationen är med Plug-and-play och hur snabbt en modernisering kan 

genomföras även under drift. Dessutom presenterar ESYLUX för första gången 
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en närvarodetektor för den nya standarden DALI 2 och för ESY Pen: En ny allt-i-

ett-enhet med Bluetooth-funktioner som förenklar idrifttagande, fjärrstyrning, 

ljusmätning och projekthantering. 

 

ESYLUX huvudmonter står i hall 11.1, med monternummer D32, och monter i 

mässkategorin Ljus står i hall 3.1, med monternummer D95.  
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Bilder & bildtexter 
(alla bilder: ESYLUX Sverige AB) 
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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 nästan 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 på 

fem kontinenter tillsammans med erfarna handelsföretag och är representerade i Europa, 

Asien och Oceanien med 12 dotterbolag. 


