
  

 

 

 

L E H DI S T Ö TI ED O T E  
Ahrensburg, 19. marraskuu 2018 

  

50 ja 25: ESYLUX  
viettää tuplajuhlia 
Vuoden 2018 lopussa juhlitaan kahta ESYLUXin historiassa merkittävää 
päivää. Perustaja Peter Kremser muistelee yrityksen menestystarinaa, joka 
on kestänyt jo puoli vuosisataa. 
Eikä siinä kaikki: Kremserin tasan 25 vuotta sitten perustama ESYLUX-
tuotemerkki on noussut kiintotähdeksi Saksan innovatiivisella PK-sektorilla. 
Sen älykkäät automaatio- ja valaistusratkaisut parantavat niin elämänlaatua 
kuin energiatehokkuuttakin. 
 
Tunnettu saksalainen uutispalvelu julisti pari vuotta sitten, että Saksasta puuttuu 

yrittäjähenkeä. Kun tarkastellaan perustettavien uusien yritysten määrää, Saksa 

onkin Euroopan tilaston häntäpäässä. Yrittäjä ja ESYLUXin perustaja Peter 

Kremser on todiste siitä, että ennen oli toisin. 

 

Myyntiedustajasta valmistajaksi 
Kremser otti ensiaskeleensa menestyksekkäällä yrittäjän urallaan vuonna 1968. 

Hän perusti Hampurin Niendorfiin Peter Kremser GmbH:n, Pohjois-Saksan 

alueella toimivan jälleenmyyntiyrityksen, joka vakiinnutti taidolla ja sinnikkyydellä 

asemansa markkinoilla. Yritys vaihtoi useita kertoja paikkaa ja laajensi toiminta-

aluettaan, kunnes 1986 sen myyntialue kattoi koko Saksan liittotasavallan alueen. 

 

Kun yrityksen todettiin jälleen kerran kasvaneen ulos vanhasta toimipaikastaan, 

1993 aloitettiin uuden pääkonttorin mittavat rakennustyöt Hampurin lähellä 

olevassa Ahrensburgin linnakaupungissa. Se toi mukanaan myös toisen 

uudistuksen: ESYLUX GmbH perustettiin. ”ESYLUXin myötä kasvoimme 

myyntiedustajasta kehittäjäksi ja valmistajaksi”, Peter Kremser muistelee. Niihin 

aikoihin vielä lapsenkengissään oleva tarpeen mukaan ohjautuva, antureihin 

perustuva automaatio loi perustan yrityksen menestykselle. Ensimmäisenä tulivat 



  

 

 

 

hämäräkytkimet ja liikeilmaisimet. Myöhemmin tuotevalikoimaan lisättiin 

läsnäoloilmaisimet, jotka parantavat myös sisätiloissa energiatehokkuutta ja 

elämänlaatua, kun keinovaloa ja muita järjestelmiä voidaan ohjata aiempaa 

älykkäämmin. 

 
Älykkäät sisätilojen valaistusratkaisut vuodesta 2015 alkaen 
Ajan myötä valaistuksen merkitys ESYLUXille kasvoi yhä suuremmaksi. Aluksi 

keskityttiin turva- ja ulkovalaistuksen kehittämiseen. Jo aivan ensimmäiset 

ulkovalaistusratkaisut yhdistettiin älykkäisiin anturijärjestelmiin. Liiketoimintojen 

varsinainen yhdistäminen seurasi vuonna 2015, kun ESYLUX kehitti ja valmisti 

ensimmäisen älykkään sisävalaistusratkaisunsa. Näin se pystyi tarjoamaan 

asiakkailleen kaikki tarvittavat automaatio- ja valaistusratkaisut niin ulko- kuin 

sisätilojakin varten.  

 

Tässä yhteydessä perustettiin myös moderni valolaboratorio Ahrensburgiin, aivan 

automaatiotekniikan testilaitteistojen läheisyyteen. Samaan aikaan LED-valot 

nousivat suosituksi valonlähteeksi. Ne ovat erittäin energiatehokkaita ja soveltuvat 

ihanteellisesti valonohjaukseen – niiden avulla automaation asiantuntija ESYLUX 

pystyy hyödyntämään elektroniikkaosaamistaan parhaalla mahdollisella tavalla. 

Nykyään monipuolisesta valikoimasta löytyy muun muassa kokonaisvaltaisia 

yksittäisten huoneiden automaatio- ja valaistusratkaisuja, koko rakennuksen 

laajuisia verkotus- ja integrointiratkaisuja, yksittäisiä läsnäoloilmaisimia ja 

älykkäitä valaistusjärjestelmiä, jotka tuottavat biologisesti vaikuttavaa valoa 

ESYLUXin omalla SymbiLogic-tekniikalla.  

 

ESYLUX on myynyt älykkäitä automaatio- ja valaistusratkaisujaan 

kansainvälisesti vuodesta 2006 omien myyntitoimistojensa vähitellen kasvavan 

verkoston kautta. Yritys tekee yhteistyötä kokeneiden yritysten kanssa monissa 

maanosissa, ja useat tytäryhtiöt edustavat sitä Euroopassa, Aasiassa ja 

Oseaniassa.  
  



  

 

 

 

ESYLUX – Performance for Simplicity 
ESYLUX kehittää, tuottaa ja myy automaatio- ja valoratkaisuja, jotka parantavat 

elämänlaatua ja energiatehokkuutta toimistorakennuksissa, opetustiloissa ja 

sairaanhoitolaitoksissa. Keskiössä ovat yksilölliset toiveet ja tarpeet, ja 

yrityksemme panostaa erityisesti tuoteratkaisujen helppokäyttöisyyteen. Yli 50 

vuoden kokemus alalta on antanut meille niin tukkukauppiaiden, asennuksia 

tekevien yritysten, sähkö- ja valosuunnittelijoiden kuin arkkitehtienkin 

luottamuksen. Asiakkaamme ja kumppanimme luottavat myös ESYLUXin 

asiantuntijoiden tarjoamaan neuvontaan. Tutkimus, kehitys ja tuotanto Saksan 

Ahrensburgissa takaa tuotteiden korkean laadun. Toimintamme on 

maailmanlaajuista: ESYLUX tekee yhteistyötä kokeneiden yritysten kanssa. Useat 

tytäryhtiöt edustavat sitä Euroopassa, Aasiassa ja Oseaniassa. 

Lisätietoja on osoitteessa www.esylux.fi 
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Kuva & kuvatekstit 
(Lähde: ESYLUX GmbH) 

 

 
ESYLUXin päärakennus 
Täällä kehitetään älykkäät automaatio- ja valaistusratkaisut, jotka parantavat 

elämänlaatua ja energiatehokkuutta niin toimistoissa, oppilaitoksissa kuin 

terveydenhoitolaitoksissakin: ESYLUXin päärakennus Saksan Ahrensburgissa  

 

 

 
Tarpeen mukaan ohjautuvaa automaatiota 
ESYLUXin tarpeen mukaan ohjautuvaa automaatiota sisätiloihin ja julkisivuihin: 

Läsnäoloilmaisin PD-C 360i/8 ja ulkotiloihin tarkoitettu liikeilmaisin RC 230i 

 



  

 

 

 

 
Älykästä valaistusta 
ESYLUXin integroitua anturitekniikkaa hyödyntävät älykkäät valaistusratkaisut 

kokous- ja ulkotiloihin: ISABELLE-riippuvalaisin ja ALVA-pollarivalaisin 
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