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Intelligente automasjons- og 
lysløsninger i fokus:  
ESYLUX-katalog 2022/2023 
 
Med katalogen for 2022/2023 viser produsenten ESYLUX frem et oppdatert 
overblikk over produktporteføljen sin innen intelligent automasjon og 
belysning. Katalogen har blitt utvidet b.la. med koblingsskjemaer som har 
en optimalisert fremstilling og merkinger for energieffektivitet iht. gjeldende 
økodesigndirektiv. I tillegg får leseren enkel tilgang til nye løsninger for 
industristandarden DALI-2.  
 
Det europeiske økodesigndirektivet skal redusere innvirkningen som 

energiforbrukende produkter har på miljøet gjennom hele levetiden deres. Derfor 

inneholder dette direktivet minstekrav til design av lyskilder og separate 

kontrollenheter. ESYLUX har derfor merket aktuelle produkter også i den nye 

katalogen for 2022/2023. 

 

Effektivitetsklasser også for lyskilder til omgivende produkter 
Over 242 sider presenterer katalogen samtlige automasjons- og belysningsserier, 

oppdelt etter innendørs og utendørs bruk. Disse omfatter alt fra tilstedeværelses- 

og bevegelsesdetektorer til ELC-lyssystemer med plug-and-play-installasjon og 

energieffektiv Human Centric Lighting. ESYLUX gir ikke bare produkter som er 

klassifisert som lyskilder, den lovmessig påkrevde energieffektivitetsmerkingen. 

Det skaper også maksimal oversiktlighet ved bruk av såkalte omgivende 

produkter med samme energieffektivitet som de aktuelle lyskildene. 

 

Optimalisert fremstilling av alle koblingsskjemaer 
Etter ønske fra kundene har ESYLUX integrert koblingsskjemaene for hele 

porteføljen i katalogen i en optimalisert form. Fremstillingene skiller mellom ulike 



  

 

 

 

driftstilstander, f.eks. ved bruk av ulike typer styringer eller parallellkobling av flere 

tilstedeværelsesdetektorer. Dette gjør det spesielt enkelt å komme i gang med 

APC10-tilstedeværelsesdetektorene for DALI-2 og få oversikt over fordelene med 

en desentralisert og romoverstyrende styring.  

 

ESYLUX-katalogen for 2022/2023 har en oversiktlig oppbygning, store 

illustrasjoner og virkningsfulle introduksjoner for de ulike seriene. Du kan bestille 

en trykket versjon, men det mest miljøvennlige og bærekraftige alternativet er å 

laste ned katalogen fra Media Center på produsentens nettside:  

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) 
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