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Pressemelding – ESYLUX-publikasjoner 

Synergien av lys og automasjon nå i magasinet: 
ESYLUX presenterer ESYWORLD 

Ahrensburg, 8. september 2017. I magasinet ESYWORLD forteller 
produsenten ESYLUX fra og med nå om aktuelle nyheter og 
bakgrunnsinformasjon fra feltet belysning og automasjon. Et tyngdepunkt i 
førsteutgaven er SymbiLogic – ESYLUX-teknologien for en energieffektiv 
Human Centric Lighting. 

Uansett om det er intervju, kundeanbefaling eller teknologiportrett – knapt noe 

annet medium er bedre enn et kundemagasin for innblikk i den ofte mangfoldige 

temaverdenen som omgir løsningsporteføljen til et foretak. Hos ESYLUX, 

produsenten av intelligente automasjons- og lysløsninger, er det ESYWORLD 

som fra og med nå oppfyller denne oppgaven. 

SymbiLogic-teknologi som tyngdepunkt  
Magasinet er av høy kvalitet og presenterer en blanding av estetisk bildespråk og 

informative redaksjonelle bidrag. Førsteutgaven består av knapt 40 sider inndelt i 

seks kategorier. Et tyngdepunkt er SymbiLogic-teknologien fra ESYLUX. Med 

den kan man virkeliggjøre et biologisk aktivt lys – også Human Centric Lighting – 

på en spesielt energieffektiv måte ved bruk av intelligent sensorikk. Slik viser 

ESYWORLD også hvordan produsentens lyssystemer hevder seg i praktisk bruk 

med SymbiLogic.  

«ESYWORLD viser fordelene med synergi av lys og automasjon og tydeliggjør 

hvordan livskvalitet og energieffektivitet økes samtidig på denne måten», sier 

Anne Spielberg, leder for internasjonal markedsføring hos ESYLUX. Interesserte 

kan nå laste ned magasinet som PDF-dokument fra produsentens nettsted.  

Alternativt kan magasinet fås som trykt eksemplar, eller abonneres på via 

nettstedet. 
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Bilder og bildetekster 
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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. 
 

 

 

 

 

 


