
  

 

 

 

P R ES SEI N F O RM A SJ O N  
Ahrensburg, 19. november 2018 

  

50 og 25: ESYLUX 
feirer dobbeltjubileum: 
Slutten av 2018 inntreffer to av de viktigste datoene i ESYLUX’ firmahistorie. 
Grunnleggeren Peter Kremser ser på dette tidspunktet tilbake på et halvt 
århundre med vellykket forretningsdrift. 
Tidsmessig sammentreff: Merket ESYLUX, som ble grunnlagt av Kremser 
for 25 år siden, har siden vært en fast aktør blant de innovative tyske 
mellomstore bedrifter, og sørger med sine intelligente automasjons- og 
lysløsninger for mer livskvalitet og energieffektivitet. 
 
Tyskland mangler gründerånden, rapporterte en renommert tysk nyhetsportal for 

to år siden, med en av de laveste andeler nyetableringer i Europa i dag. At 

situasjonen en gang var annerledes, viser eksemplet med gründeren og 

ESYLUX-grunnleggeren Peter Kremser. 

 

Fra agent til produsent 
I 1968 la Kremser grunnsteinen for sin karrière som fremgangsrik 

forretningsmann. I Hamburg-Niendorf grunnla han Peter Kremser GmbH, en 

forhandler som var aktiv i Nord-Tyskland og som gjennom kyndighet og 

utholdenhet snart kunne etablere seg i markedet. Etter flere flyttinger og 

utbygginger ble driften utvidet til hele Vest-Tyskland i 1986. 

 

Når det viste seg at lokalene var for små, ble det bygget et nytt stort hovedkvarter 

i slottsbyen Ahrensburg nær Hamburg i 1993. Det gav anledning til en ytterligere 

nyskapning: grunnleggelsen av ESYLUX GmbH. «Med ESYLUX utviklet vi oss fra 

å være agent til å bli utvikler og produsent», erindrer Peter Kremser. På den tiden 

var den behovsstyrte, sensorbaserte bygningsautomasjonen i sin spede 

begynnelse og var grunnen til selskapets suksess fra starten av. Først i form av 

skumringsreleer og bevegelsesdetektorer. Senere ble produktkategorien 



  

 

 

 

tilstedeværelsesdetektorer innført, for å forbedre energieffektiviteten og 

livskvaliteten også innendørs ved hjelp av en enda mer intelligent styring av det 

kunstige lyset og andre funksjoner. 

 
Intelligent innendørsbelysning i 2015 
Med tiden fikk belysning en økende betydning for ESYLUX. Først konsentrerte 

man seg om utvikling av sikkerhets- og utendørsbelysning og kombinerte allerede 

de første løsningene for utendørsbelysning med intelligent sensorteknologi. 
Sammensmeltingen av begge forretningsområdene fant til slutt sted i 2015: 

ESYLUX utviklet og produserte nå for første gang intelligent innendørsbelysning 

og kunne dermed tilby kundene automasjons- og lysløsninger for alle 

bygningsområder fra ett og samme sted.  

 

I den anledning ble det satt opp et moderne lyslaboratorium i Ahrensburg – i 

umiddelbar nærhet til testapparatene for automasjon. Samtidig slo LED gjennom 

som foretrukket lyskilde, som ved siden av den høye energieffektiviteten er 

optimalt egnet for lysstyring. Dette gjør at automasjonsspesialisten ESYLUX kan 

utnytte sin kompetanse innen elektronikk på best mulig måte. I dag spenner 

utvalget av tjenester fra den helhetlige automasjonen og belysningen av 

enkeltrom til sammenkobling og integrering i anlegg for hele bygninger, fra 

enkeltstående tilstedeværelsesdetektorer til intelligente lyssystemer med 

energieffektivt biologisk aktivt lys gjennom ESYLUX’ egne SymbiLogic-teknologi.  

 

ESYLUX har distribuert de intelligente automasjons- og lysløsningene 

internasjonalt siden 2006 via egne salgskontorer med et etter hvert omfattende 

nettverk. Bedriften arbeider med erfarne handelspartnere på flere kontinenter og 

er representert i Europa, Asia og Oseania med en rekke datterselskaper.  
  



  

 

 

 

Om ESYLUX – Performance for Simplicity 
ESYLUX utvikler, produserer og distribuerer intelligente automasjons- og 

belysningsløsninger som sørger for økt livskvalitet og energieffektivitet på 

kontorer og i utdannings- og helseinstitusjoner. Det er enkeltmenneskenes ønsker 

og behov som står i sentrum. Derfor legger bedriften spesiell vekt på at 

produktløsningene deres skal være brukervennlige. Grossister, 

installasjonsbedrifter, elektro- og belysningsplanleggere og arkitekter har satt sin 

lit til våre mer enn 50 år med markedserfaring samt ESYLUX-ekspertenes 

personlige veiledning. Forskningen, utviklingen og produksjonen som finner sted 

ved det tyske hovedkvarteret i Ahrensburg, setter produsenten i stand til å 

overholde de høyeste kvalitetskrav. Bedriften er global: ESYLUX arbeider med 

erfarne handelsbedrifter og er representert i Europa, Asia og Oseania med en 

rekke datterselskaper. 

Du finner mer informasjon på www.esylux.com 
 
 
Mediekontakt 

ESYLUX GmbH 

Christian Schöps 

Kontaktperson bedriftskommunikasjon 

T +49 (0) 4102 88 880-2017 

F +49 (0) 4102 88 880-333 

E christian.schoeps@esylux.com 
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Bilder og bildetekster 
(Kilde: ESYLUX GmbH) 

 

 
ESYLUX’ hovedbygning 
Her oppstår intelligente automasjons- og lysløsninger for mer livskvalitet og 

energieffektivitet på kontorer, undervisningsinstitusjoner og helseinstitusjoner: 

ESYLUX’ hovedbygning ved det tyske hovedkontoret i Ahrensburg  

 

 

 
Behovsstyrt automasjon 
Behovsstyrt automasjon fra ESYLUX for innendørsområder og fasader: 

Tilstedeværelsesdetektor PD-C 360i/8 og utendørs bevegelsesdetektor RC 360i 

 



  

 

 

 

 
Intelligent belysning 
Intelligent ESYLUX-belysning med integrert sensor for kontor og konferanserom 

og utendørsområder: Pendellampen ISABELLE og pullertlampen ALVA 
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