
  

 

 

 

P R E S S I N F O R M A T I O N   
Ahrensburg, den 20 augusti 2019 

  

Intelligenta automations- och 
ljuslösningar i fokus:  
ESYLUX publicerar  
katalogen 2019/2020 
 
Oavsett om det är utomhus eller inomhus, närvarodetektorer eller intelligent 
belysningssystem – med den nya katalogen 2019/2020 presenterar 
tillverkaren ESYLUX hela sitt automations- och belysningssortiment i en 
katalog som har reviderats i grunden. Generösa presentationer av produkter 
och användningsområden, kärnfunktioner för serierna och en tydlig struktur 
gör att läsaren får en snabb överblick på knappt 260 sidor. Alltid i centrum: 
Synergi mellan automation och ljus för mer livskvalitet och 
energieffektivitet. 
 
Genom att kombinera områdena automation och belysning och utvecklingen av 

intelligenta automations- och belysningslösningar från en enda källa har 

tillverkaren ESYLUX intagit en speciell position. För att illustrera det i 

presentationen av portföljen har de tidigare enskilda katalogerna från båda 

områden integrerats i en allmän katalog, vars presentation nu i grunden har 

reviderats. 

 

Stora bilder och kortfattade informativa rubriker 
På knappt 260 sidor presenterar ESYLUX-katalogen 2019/2020 alla automations- 

och belysningsserier, uppdelade i användningsområden inomhus- och utomhus. 

Spektrumet sträcker sig från närvarodetektorer som FLAT- eller BASIC-serien till 

ELC-belysningssystem med plug-and-play-installation och den energieffektiva 

Human Centric Lighting som är en del av SymbiLogic-tekniken. Portföljstrukturen 

som är bekant från ESYLUX-webbplatsen, en blandning av stora bilder av 



  

 

 

 

produkter och användningsområden samt kortfattade rubriker gör det lättare att 

navigera genom sidorna. 

 

På den första sidan i en serie får läsaren sedan den viktigaste informationen med 

kärnfunktionerna och en kort beskrivning. Sedan följer en överblick med ytterliga 

fördelar såsom produkternas speciella egenskaper som förtydligas av grafiska 

framställningar. Inom området automation gäller det bevakningsområden och 

räckvidd för närvaro- och rörelsedetektorer, inom området belysning är det 

ljusfördelningskurvor. Produktlistor i tabellformat med information om olika 

varianter avslutar varje avsnitt i en serie.  

På samma enkla och översiktliga sätt markerar en stjärna nyheterna i portföljen 

så att man ser dem direkt. 

 

ESYLUX-katalogen 2019/2020 kan hämtas i Media Center på ESYLUX 

webbplats:  

https://www.esylux.se/service/mediacenter/ 
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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 
 
 
Presskontakt 

ESYLUX GmbH 

Christian Schöps 

Kontakt för företagskommunikation 

T +49 (0) 4102 88 880-2017 

F +49 (0) 4102 88 880-333 

E christian.schoeps@esylux.com 
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Bilder & bildtexter 
(Källa: ESYLUX Sverige AB) 

 

 

 
ESYLUX-katalogen 2019/2020 
 

 

 

 
Ny design och struktur: Översiktlig introduktion i serien 
(här: FLAT rörelse- och närvarodetektorer) 
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