
  

 

 

 

PR ES SI N F OR M AT I ON   
Ahrensburg, den 9 juni 2022  
  

Intelligenta automations- och 
ljuslösningar i fokus:  
ESYLUX-katalogen 2022/2023 
 
I katalogen 2022/2023 visar tillverkaren ESYLUX upp sitt nuvarande 
sortiment och presenterar sin produktportfölj för intelligent automation och 
belysning. Katalogen kompletteras nu med bland annat förklarade 
kopplingsscheman samt markeringar för energieffektivitet enligt nuvarande 
ekodesigndirektiv. Dessutom får läsaren en inblick i nya lösningar för 
industristandarden DALI-2.  
 
Minska miljöpåverkan av energirelaterade produkter med hänsyn till hela 

livscykeln: Detta styrs av det europeiska ekodesigndirektivet som bland annat 

fastställer minimikraven på designen av ljuskällor och separata drivdon. ESYLUX  

har därför  märkt de produkter som direktivet gäller i sin nya  katalog 2022/2023. 

 

Effektivitetsklasser anges även för ljuskällor i omgivande produkter 
På 242 sidor presenterar katalogen alla automations- och belysningsserier, 

uppdelade i användningsområdena inomhus och utomhus: Från närvaro- och 

rörelsedetektorer till ELC-ljussystem med plug-and-play-installation och 

energieffektiv Human Centric Lighting. ESYLUX märker inte bara de produkter 

som klassificeras som ljuskällor med lämpliga energieffektivitetsindex, vilket krävs 

enligt lag – för att uppnå maximal transparens anges även energieffektiviteten för 

de medföljande ljuskällorna i de så kallade omgivande produkterna. 

 

 

Optimerad presentation av alla kopplingsscheman 
I den nya katalogen har ESYLUX, på kundernas begäran, integrerat 

kopplingsscheman för hela produktportföljen i optimerad utformning. 



  

 

 

 

Presentationerna skiljer på olika driftsätt, till exempel vid användning av olika 

styrningssätt eller vid parallellkoppling av flera närvarodetektorer. Katalogen 

erbjuder dessutom en översiktlig inblick i konceptet av decentraliserad styrning i 

flera rum och dess fördelar, speciellt för de nya APC10-närvarodetektorerna för 

DALI-2.  

 

ESYLUX-katalogen 2022/2023 med översiktlig struktur, stora bilder och informativ 

introduktion till varje serie kan beställas i utskrivet format, eller ännu hellre laddas 

ned online av hänsyn till miljön. Hämta katalogen i Mediacenter på tillverkarens 

hemsida:  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

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


  

 

 

 

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, 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 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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