Lehdistötiedote – ESYLUX-julkaisut

Valon ja automaation synergiasta voit nyt lukea
lehdestä: ESYLUX esittelee ESYWORLD-lehden
Ahrensburg, 8. syyskuuta 2017. ESYWORLD-lehdestä voi tästä eteenpäin
lukea ESYLUXin artikkeleita valon ja automaation maailman ajankohtaisista
asioista sekä niiden taustoista. Ensimmäisessä numerossa keskitytään
muun muassa SymbiLogiciin, joka on ESYLUXin energiatehokas Human
Centric Lighting -tekniikka.
Oli kyse sitten haastatteluista, referenssiselvityksistä tai teknologiakuvauksista,
asiakaslehti tarjoaa parhaalla mahdollisella tavalla katsauksia monipuolisista
aiheista, jotka käsittelevät yrityksen erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. ESYWORLDlehti on tästä eteenpäin automaatio- ja valaistusratkaisujen valmistaja ESYLUXin
tapa vastata asiakkaiden tiedotustarpeisiin.
SymbiLogic -tekniikka huomion kohteena
Korkealaatuisesti laadittu lehti on yhdistelmä kauniita kuvia ja informatiivisia
tiedotteita, ja sen ensimmäinen numero sisältää 40 sivua, jotka on jaettu kuuteen
kategoriaan. Yhdessä osiossa keskitytään erityisesti ESYLUXin SymbiLogic tekniikkaan. Sillä voidaan älykkäitä antureita käyttämällä toteuttaa biologisesti
vaikuttava valaistus, jota kutsutaan myös nimellä Human Centric Lighting. Lisäksi
ESYWORLD esittelee, kuinka valmistajan SymbiLogic-tekniikalla toimiva
valaistusjärjestelmä toimii todellisessa tilanteessa.
”ESYWORLD tarkentaa valon ja automaation synergian etuja ja selkeyttää, miten
elämänlaatua ja energiatehokkuutta voi parantaa yhtä aikaa.”, kertoo Anne
Spielberg, ESYLUXin kansainvälisen markkinoinnin johtaja. Aiheesta
kiinnostuneet voivat nyt ladata lehden PDF-tiedostona valmistajan
verkkosivustosta.
Vaihtoehtoisesti lehden voi pyytää painettuna versiona, tai sen voi tilata sivuston
kautta.
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Kuva & kuvatekstit
[Valokuva: esyworld]

Valokuva: Gettyimages/TommL/ESYLUX
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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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