
  

 

PR ES SI N F OR M AT I ON   
Ahrensburg, den 10 maj 2022  
 

Planera intelligent synergi 
mellan automation och ljus:  
BIM-portalen från ESYLUX 
Den nya BIM-portalen från ESYLUX ger omedelbar tillgång till 2D- och 3D-
CAD-produktdata från alla intelligenta automations- och ljuslösningar från 
tillverkaren. Konsulter och arkitekter kan på ett enkelt och effektivt sätt 
planera sina digitala projekt eftersom de kan exporteras i mer än 20 olika 
BIM-format och alla tillhörande versioner. Utöver det finns datan tillgänglig i 
knappt 100 externa portaler och vertikala marknadsplatser. 
 

På kort tid har Building Information Modeling (BIM) blivit ett viktigt steg i 

digitaliseringen av byggnadsbranschen. Den digitala processen samlar ihop all 

planeringsrelaterad information för ett projekt och gör på så vis byggandet 

effektivare och billigare. Konsulter och arkitekter som satsar på intelligenta 

automations- och ljuslösningar från ESYLUX  får nu dessutom fördelarnaav den 

nya BIM-portalen från tillverkaren.  

 
Kan exporteras i mer än 20 olika BIM-format 
I BIM-portalen får du tillgång till alla 2D- och 3D-CAD-produktdata från hela 

ESYLUX sortiment, uppdelat i automation för inomhus- och utomhusområden, 

belysning för inomhus- och utomhusområden och tillbehör. De kan alltså 

exporteras i över 20 olika BIM-format och alla tillhörande versioner. Till exempel 

för REVIT, ARCHICAD, VECTORWORKS, BENTLEY, SPIRIT eller 

utbytesformatet IFC. Alla produktmodeller optimeras dessutom kontinuerligt för 

LOD 350 för en mer detaljerad beskrivning. 

 

 

 



  

 

PDF-datablad för dokumentation 
Användare kan hitta BIM-portalen i servicedelen på ESYLUX webbplats. Vid 

behov finns en funktion som samlar alla uppgifter och möjliggör en 

produktövergripande nedladdning. Dessutom kvarstår alternativet att exportera 

datablad som PDF-dokument i dokumentationssyfte. Alternativt kan du hämta 

individuella BIM-data för enskilda komponenter men även från 

produktbeteckningen på hemsidan. ESYLUX produktdata finns även med i andra 

BIM-portaler: Utöver det finns dessa nu tillgängliga i nästan 100 externa portaler 

och vertikala marknadsplatser.  

 

 

 

 

 
  



  

 

Om ESYLUX – Performance for Simplicity 
ESYLUX utvecklar, producerar och säljer smarta 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, installatörer, el- och ljuskonsulter och arkitekter förlitar sig på den 

nästan 50-åriga erfarenheten av marknaden och personlig rådgivning från 

ESYLUX specialister. Genom den forskning, utveckling och produktion som 

bedrivs vid anläggningen i tyska Ahrensburg uppfyller tillverkaren dessutom de 

högsta kvalitetskraven. Företaget är globalt: ESYLUX samarbetar med rutinerade 

återförsäljare och företräds genom en mängd filialer i Europa, Asien och 

Oceanien. 

 

Mer information finns på www.esylux.com 
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Bilder och bildtexter 

 
BIM-portal ESYLUX Källa: iStock/Nikada 
BIM-portalen från ESYLUX ger tillgång till 2D- och 3D-CAD-produktdata från alla 

intelligenta automations- och ljuslösningar från tillverkaren. 

 

  
BIM-portal ESYLUX Källa: ESYLUX 
Inkörsport till närvaro- och rörelsedetektorer från serien DEFENSOR i BIM-

portalen. 
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