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Pressemelding – ESYLUX-messe 

Med modernisert design og to stands: ESYLUX på 
Light + Building 2018 

Ahrensburg, 23. januar 2018 Produsenten ESYLUX vil presentere et helt 
nytt messeshow på Light + Building 2018. Den nye hovedstanden på 
elektroteknikkområdet vil legge vekt på samspillet mellom automasjon og 
lys fra produsenten. Den vil også vise frem konkrete løsninger for 
arbeidsplasser på kontorer og utdannings- og helseinstitusjoner. For å 
være enda sterkere representert innen belysningsbransjen har ESYLUX for 
første gang en ytterligere stand på messens område for belysning. 

Intelligente automasjons- og belysningsløsninger for kontorer og utdannings- og 

helseinstitusjoner er i fokus for ESYLUX. For å kunne presentere samspillet 

mellom automasjon og lys på en enklere og mer oversiktlig måte som kan 

oppleves tett på, vil produsenten ha et helt nytt messeshow på Light + Building 

2018 som del av et fornyet kommunikasjonskonsept. 

Nytt messekonsept med løsningseksempler 
Hovedstanden innen elektronikk er helt ny, og gir et oversiktlig skille mellom 

hospitality- og utstillingsområdene. Sistnevnte presenterer produkter som kan tas 

og føles på. Det som imidlertid er nytt, er den klare strukturen som gir besøkeren 

et komplett overblikk over alle seriene eller produktene innen belysning og 

automasjon, det være seg for innendørs eller utendørs bruk, samt samspillet dem 

imellom. I tillegg vises konkrete løsningseksempler for ulike romtyper og 

arbeidsplasser. De presenterer konsepter for enkeltkontorer til venterom for 

pasienter, samt hvordan automasjon og belysning kan kombineres sømløst i slike 

rom.  

ESYLUX er for første gang representert på belysningsområdet på messen. Det er 

også mange nyheter å glede seg til innen produktinnovasjon. Ett eksempel er 

ESYLUX Light Control, produsentens styringsteknologi for effektive lyssystemer. 

På messen kan du se ulike varianter av systemstyringsenheter. Disse variantene 

kan enkelt installeres via plug-and-play, og gir rask modernisering uten nedetid. 

Videre vil ESYLUX presentere sin første tilstedeværelsesdetektor for den nye 
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standarden DALI 2 og ESY Pen: En nytt, alt-i-ett-apparat med Bluetooth-støtte for 

enkel idriftsetting, fjernstyring, lysmåling og prosjektadministrasjon. 

 

Hovedstanden til ESYLUX befinner seg i hall 11.1, standnummer D32. Standen 

for belysning befinner seg i hall 3.1, standnummer D95.  
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Bilder og bildetekster 
(alle bilder: ESYLUX GmbH) 
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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 50 år med markedserfaring og ESYLUX-ekspertenes 

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 på fem kontinenter, samarbeider med 

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

datterselskaper. 


