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Pressemelding – ESYLUX belysning 

Intelligent lys for mer livskvalitet og 
energieffektivitet – ESYLUX utgir katalogen 
Belysning 2017/2018 

Ahrensburg, 28. mars 2017. Fra klassisk downlight til intelligente systemer 
for et biologisk aktivt arbeidslys – i katalogen Belysning 2017/2018 
presenterer ESYLUX den aktuelle belysningsporteføljen i sin helhet. 
Produsentens tallrike lysløsninger vises over 360 sider. Alltid i fokus: 
Synergien av lys og automasjon for mer energieffektivitet og livskvalitet. 

Light+Building 2016 viste allerede at intelligent styringsteknologi og belysning i 

fremtiden ikke lenger kan skilles fra hverandre. Som automasjonsspesialist 

bygger ESYLUX her på en spesielt omfattende ekspertise. «Den 

behovsorienterte styringen av lys og andre faggrener har alltid vært 

hovedoppgaven vår», sier produktsjef Marcus Pabsch. I dag bruker produsenten 

sin erfaring på området elektroteknikk, sensorikk og digital nettverkskobling til å 

utstyre den egne belysningen med den nødvendige intelligensen og dermed 

samtidig øke livskvaliteten og energieffektiviteten. 

Intelligent lysstyring fra erfaring 
Den aktuelle belysningsporteføljen, som i løpet av det siste året har vokst 

betydelig i omfang, presenterer ESYLUX nå i sin katalog Belysning 2017/2018 på 

over 360 sider. Katalogen gir et overblikk over innendørsbelysning, 

utendørsbelysning, sikkerhetsbelysning og arbeidslys og omfatter klassikere som 

downlights, taklamper, lyskastere og våtromsbelysning.  

I sentrum står likevel løsningene som forener belysning og behovsstyrt 

automasjon. Dette spenner fra pullertlamper med integrert bevegelses- og 

lyssensorikk som kan kobles sammen, via intelligente kontor-stålamper til sterkt 

utvidbare lyssystemer for kontorer og utdanningssteder.  

Biologisk aktive lys til ethvert kontor 
Høydepunktene innen innendørsbelysning er utstyrt med SymbiLogic-teknologien 

fra ESYLUX. Med SymbiLogic har produsenten utviklet en ledende løsning for 
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Human Centric Lighting, som overgår eksisterende HCL-teknologier. Den 

produserer ikke bare et biologisk aktivt lys, men sørger ved hjelp av intelligent 

lysstyring og integrert tilstedeværelses- og lyssensorikk samtidig for at dette lyset 

realiseres på en spesielt energieffektiv måte. «Vi har som krav», forklarer 

produktsjef Pabsch, «å tilby alle kontorer denne virkningsfulle belysningsformen 

til en gunstig pris.»  

Ved hjelp av SymbiLogic har ved siden av den prisvinnende PRANA+ design-

stålampen også lyssystemene NOVA og CELINE Quadro-sett følgende 

funksjoner: kombinasjon av sensorikk, styreenhet og lamper for takinnfelling for 

typiske nedsenkede systemtak. Disse tilbys som Plug-and-play-løsning under ett 

artikkelnummer, og er fleksible nok til å kunne skaleres fra enkeltkontor til 

kontorlandskap. 

Interesserte kan få tilsendt katalogen i trykt form på forespørsel eller laste den 

ned som PDF-fil fra produsentens nettsted. Mer informasjon finner du 

på www.esylux.com. 

  

http://www.esylux.com/
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Bilder og bildetekster 
 
[Foto: Katalog Belysning] 

 
 

Den nye Katalog Belysning 2017/2018 fra ESYLUX. 

 

 

[Foto: celine quadro] 

 
Intelligent system for energieffektivt biologisk aktivt arbeidslys – CELINE Quadro-

sett fra ESYLUX. 
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Om ESYLUX – Performance for Simplicity 

ESYLUX utvikler, produserer og distribuerer produkter for større energieffektivitet, 

komfort og sikkerhet i og rundt bygninger. Sensorbasert, behovsstyrt automasjon og 

belysning er hovedområdet. Målet er forbedret livskvalitet med intelligente og 

brukervennlige løsninger, og enkle løsninger på komplekse utfordringer. Firmaet, med 

hovedkontor i Hamburg, samarbeider med grossister, installasjonsbedrifter, elektro- og 

lysplanleggere og arkitekter. Disse stoler på 50 års markedserfaring, høye krav til service 

og vektleggingen av den tyske posisjonen innen forskning, utvikling og produksjon. 

Bedriften er global: ESYLUX arbeider på fem kontinenter, samarbeider med 17 erfarne 

handelsbedrifter og er representert i Europa, Asia og Oseania med tilsammen 13 

datterselskaper. 
 


