
  

 

 

 

P R E S S E I N F O R M A S J O N   
Ahrensburg, 20. august 2019 

  

Intelligente automasjons- og 
lysløsninger i fokus:  
ESYLUX offentliggjør  
2019/2020-katalogen 
 
Utendørs eller innendørs, tilstedeværelsesdetektorer eller intelligent 
lyssystem – med den nye 2019/2020-katalogen presenterer produsenten 
ESYLUX sin totale automasjons- og belysningsportefølje på en 
grunnleggende omarbeidet måte. Store illustrasjoner av produkter og 
applikasjoner, kjerneegenskaper for serier og en tydelig struktur gir leseren 
en rask orientering over knappe 260 sider. Alltid i sentrum: Synergien av 
automasjon og lys for mer livskvalitet og energieffektivitet. 
 
Gjennom kombinasjonen av forretningsområdene automasjon og belysning samt 

utviklingen av intelligente automasjons- og belysningsløsninger på ett sted har 

produsenten ESYLUX opparbeidet seg en spesiell posisjon. For å tydeliggjøre 

dette også ved presentasjonen av porteføljen er de tidligere enkeltkatalogene fra 

begge områder slått sammen til én felleskatalog, som nok en gang har blitt 

grunnleggende omarbeidet. 

 

Store gjengivelser, informative serieoverskrifter 
Over knappe 260 sider presenterer ESYLUX-katalogen 2019/2020 samtlige 

automasjons- og belysningsserier, oppdelt i innendørs og utendørs. Båndbredden 

går fra tilstedeværelsesdetektorer som dem i seriene FLAT eller BASIC til ELC-

lyssystemene med plug-and-play-installasjon og SymbiLogic-teknologiens 

energieffektive Human Centric Lighting. Den vante porteføljestrukturen fra 

ESYLUX-nettstedet, en blanding av store produkt- og bruksillustrasjoner samt 



  

 

 

 

informative serieoverskrifter gjør orienteringen enklere allerede når du blar 

gjennom. 

 

På den første siden til en serie får leseren i tillegg de viktigste innledende 

opplysningene med kjerneegenskapene og en kort beskrivelse. Deretter følger en 

oversikt over ytterligere fordeler samt produkttypiske egenskaper som 

tydeliggjøres ved hjelp av grafiske illustrasjoner. Herunder regnes 

detekteringsområdene og -rekkeviddene til tilstedeværelses- og 

bevegelsesdetektorene på området automasjon, og lysfordelingskurvene på 

området belysning. Produktlister i tabellform med detaljer om de forskjellige 

variantene avslutter hvert serieavsnitt.  

En stjerne markerer nyhetene i porteføljen og gjør disse umiddelbart synlige – 

både enkelt og oversiktlig. 

 

ESYLUX-katalogen 2019/2020 kan også fra nå av lastes ned i Media Center på 

ESYLUX-nettstedet:  

https://www.esylux.no/service/media-center/ 
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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-katalog 2019/2020 
 

 

 

 
Ny formgivning og struktur: Oversiktlig innledning til seriene 
(her: FLAT bevegelses- og tilstedeværelsesdetektorer) 
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