Lehdistötiedote – ESYLUX-valaistus

Älykäs valaistus parantaa elämänlaatua ja
energiatehokkuutta – ESYLUX-julkistus
Valaistusluettelo 2017/2018
Ahrensburg, 28. maaliskuuta 2017. Klassisista kohdevalaisimista
älykkäisiin, biologisesti vaikuttaviin työvalaistusjärjestelmiin – ESYLUX
esittelee kauden 2017/2018 valaistusluettelossaan koko tämänhetkisen
kattavan valaisinvalikoimansa. Tähän 360-sivuiseen luetteloon mahtuu
valtavasti erilaisia valaistusratkaisuja. Valokeilassa on aina valon ja
automaation synergia, joka parantaa energiatehokkuutta ja elämänlaatua.
Kuten jo vuoden 2016 Light + Building -messuilla nähtiin, älykäs ohjaustekniikka
ja valaistus ovat nykyään erottamattomia. Automaation asiantuntijana ESYLUX
on rakentamassa tässä erityisen kattavaa kokemusta. ”Tarvepohjainen
valaistuksen ja muiden järjestelmien ohjaaminen on aina ollut
ydinosaamistamme”, kertoo Marcus Pabsch, tuotepäällikkö. Nyt valmistaja
käyttää kokemustaan sähkötekniikan, antureiden ja digitaalisten verkotusten
aloilta oman älykkään valaisujärjestelmänsä kehittämisessä tavoitteenaan
parantaa niin elämänlaatua kuin energiatehokkuuttakin.
Kokemukseen perustuvaa älykästä valo-ohjausta
ESYLUX esittelee tämänhetkisen valaisinvalikoimansa kauden 2017/2018
valaistusluettelossaan. Koska valikoima on kasvanut viime vuosina
huomattavasti, luettelossa on jo 360 sivua. Luettelo tarjoaa yleiskuvauksen sisä-,
ulko-, turva- ja työvalaisimista. Valikoimaan sisältyy klassisia kohdevalaisimia,
kattovalaisimia, valonheittimiä ja kosteiden tilojen valaisimia.
Pääpaino on valaistusratkaisuissa, joissa valaisu ja tarpeen mukaan ohjautuva
automatiikka toimivat läheisesti yhteistyössä. Valikoimassa on niin verkotettavia
pollarivalaisimia, joissa on integroidut liikeilmaisimet ja valoanturit, kuin älykkäitä
toimistovalaisimia helposti laajennettaviin toimistojen ja oppilaitosten
valojärjestelmiin.

Sivu 1 / 4

Biologisesti vaikuttavaa valoa toimistoihin
Sisävalaistuksen helmissä käytetään ESYLUXin SymbiLogic-tekniikkaa.
ESYLUXin kehittämä SymbiLogic on alan johtava ratkaisu ihmiskeskeiseen HCL
(Human Centric Lighting) -valaistukseen. Se nostaa HCL-tekniikat aivan uudelle
tasolle. Se tuottaa biologisesti vaikuttavaa valoa ja takaa lisäksi erityisen
energiatehokkaan käytön älykkään valonhallinnan ja integroitujen läsnäolo- ja
valoantureiden ansiosta. ”Tavoitteenamme on”, tuotepäällikkö Pabsch toteaa,
”tarjota tämä tehokas valaistusratkaisu edullisesti kaikkiin toimistoihin.”
SymbiLogic-tekniikkaa on käytetty moninkertaisesti palkittujen PRANA+-designvalaisimien lisäksi NOVA- ja CELINE Quadro -sarjojen valojärjestelmissä. Ne
ovat anturien, ohjausyksiköiden ja kattopaneelivalaisimien yhdistelmiä, jotka
voidaan asentaa tyypillisiin alaslaskettuihin ristikkokattoihin. Ne ovat saatavana
yhdellä osanumerolla Plug-and-play-ratkaisuna, ja ne skaalautuvat helposti
käytettäväksi niin yksittäisissä huoneissa kuin suurissa avotoimistoissakin.
Kiinnostuneet voivat tilata painetun luettelon postitettuna tai ladata PDF-tiedoston
valmistajan sivustosta. Lisätietoja on sivustossa www.esylux.com.
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Kuva & kuvatekstit

[Valokuva: Valaistusluettelo]

ESYLUXin uusi kauden 2017/2018 valaistusluettelo.

[Valokuva: celine quadro]

Älykkäät ja energiatehokkaat biologisesti vaikuttavat työvalaistusjärjestelmät –
ESYLUXin CELINE Quadro -sarjat.
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ESYLUX – Performance for Simplicity
ESYLUX kehittää, valmistaa ja myy tuotteita, jotka tuovat energiatehokkuutta,
mukavuutta ja turvallisuutta rakennuksiin. Tärkeässä osassa ovat antureihin perustuva ja
tarpeen mukaan ohjautuva automaatio sekä valaistus. Ratkaisuilla pyritään parantamaan
ihmisten elämänlaatua älykkäästi ja helppokäyttöisesti siten, että ne täyttävät
monimutkaisimmatkin vaatimukset mutta ovat silti helposti toteutettavissa. Yrityksen
päätoimipaikka on Hampurissa. Sen yhteistyökumppaneja ovat tukkukauppiaat,
asennuksia tekevät yritykset, sähkö- ja valaistussuunnittelijat sekä arkkitehdit. Nämä
kumppanit luottavat ESYLUXiin, jolla on lähes 50 vuoden kokemus alan markkinoista
sekä korkeat huoltovaatimukset ja joka on keskittänyt tutkimuksen, tuotekehityksen ja
tuotannon Saksaan. Toiminta on maailmanlaajuista: ESYLUX tekee yhteistyötä
17 kokeneen yrityksen kanssa viidellä eri mantereella. Sitä edustaa 13 tytäryhtiötä
Euroopassa, Aasiassa ja Oseaniassa. ESYLUX Suomi on yksi sen tytäryhtiöistä.
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