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Planlegg intelligente 
synergier av automasjon og 
lys:  
BIM-portalen fra ESYLUX 
Den nye BIM-portalen fra ESYLUX gir nå tilgang til 2D- og 3D-CAD-
produktdataene for alle intelligente automasjons- og lysløsninger fra 
produsenten. Fagplanleggere og arkitekter kan dermed planlegge sine 
digitale prosjekter enkelt med over 20 BIM-spesifikke utgaveformater og alle 
tilhørende versjoner. I tillegg er dataene tilgjengelige i nesten 100 eksterne 
portaler og vertikale markedsplasser. 
 

På få år har Building Information Modeling BIM utviklet seg til et vesentlig skritt 

når det gjelder digitalisering av byggebransjen. Den digitale prosessen samler all 

planleggingsrelevant informasjon i et prosjekt og gjør byggingen dermed mer 

effektiv og kostnadseffektiv. Fagplanleggere og arkitekter som bruker intelligente 

automasjons- og lysløsninger fra ESYLUX, nyter nå også godt av produsentens 

nye BIM-portal.  

 
Over 20 BIM-spesifikke utgaveformater 
I BIM-portalen har de tilgang til alle 2D- og 3D-CAD-produktdataene til hele 

ESYLUX-sortimentet, oppdelt i automasjon for innen- og utendørsområder, 

belysning for innen- og utendørsområder samt tilbehør. I tillegg kan de velge blant 

mer enn 20 BIM-spesifikke utgaveformater og alle tilhørende versjoner. For 

eksempel for REVIT, ARCHICAD, VECTORWORKS, BENTLEY, SPIRIT eller 

utvekslingsformatet IFC. For et høyere detaljnivå optimeres kontinuerlig alle 

produktmodeller nå til LOD 350. 

 



  

 

 

PDF-datablad for dokumentasjon 
Brukere finner BIM-portalen i serviceområdet på ESYLUX-nettstedet. En 

samlekurvfunksjon gjør det mulig med en produktoverlappende nedlasting ved 

behov. I tillegg finnes muligheten til å eksportere et datablad som PDF-dokument 

for dokumentasjonsformål. Alternativt kan de individuelle BIM-dataene til 

enkeltkomponenter også hentes i produktområdet på nettstedet. Den som søker 

etter ESYLUX-produktdata i andre BIM-portaler, skal nå også finne det de leter 

etter: I tillegg er disse nå tilgjengelige i nesten 100 eksterne portaler og vertikale 

markedsplasser.  

 

 

 

 

 
  



  

 

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 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 med erfarne 

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

datterselskaper. 

 

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 

 
BIM-portal ESYLUX kilde: iStock/Nikada 
BIM-portalen fra ESYLUX gjør det mulig med tilgang til 2D- og 3D-CAD-

produktdataene for alle intelligente automasjons- og lysløsninger fra produsenten. 

 

  
BIM-portal ESYLUX kilde: ESYLUX 
Inngang til tilstedeværelses- og bevegelsesdetektorer i DEFENSOR-serien i BIM-

portalen. 
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