Lehdistötiedote – ESYLUXin messut

Uusi ulkoasu ja kaksi osastoa: ESYLUX Light +
Building 2018 -messuilla
Ahrensburg, 23. tammikuuta 2018. ESYLUX on esillä Light + Building 2018 messuilla täysin uudistetuilla messuosastoillaan. Uudistettu pääosasto
sähkötekniikan osastolla korostaa ESYLUXin automaation ja valaistuksen
synergiaa ja esittelee konkreettisia ratkaisuja erilaisille työpaikoille niin
toimistoissa, opetustiloissa kuin terveydenhoitolaitoksissakin. Lisäksi
ESYLUX on nyt ensimmäistä kertaa esillä myös messujen
valaistusosastolla, sillä se haluaa antaa erityistä huomiota
valaistustoimialalleen.
ESYLUX on keskittynyt toimistojen, oppilaitosten ja terveydenhoitolaitosten
älykkäisiin automaatio- ja valaistusratkaisuihin. Esitelläkseen automaation ja
valon synergiaa ja etuja aiempaa yksinkertaisemmin, selkeämmin ja
havainnollisemmin ESYLUX tuo Light + Building 2018 -messuille täysin
uudistuneen osaston, joka vastaa sen uutta viestintäkonseptia.
Uusi esimerkkiratkaisuihin perustuva lähestymistapa
Sähkötekniikan osastolla olevalla täysin uusitulla pääosastolla edustus- ja
esittelyalueet on eroteltu selkeästi. Esittelyalueella kävijät pääsevät totuttuun
tapaan tutustumaan itse tuotteisiin. Uutta on kuitenkin aiempaa selkeämpi
rakenne, jonka avulla kävijä saa kattavan kuvan kaikista valaistuksen ja
automaation tuotesarjoista ja tuotteista sekä sisä- että ulkokäyttöön. Lisäksi
havainnollistetaan ratkaisujen synergiaetuja. Osastolle on myös lisätty
konkreettisia esimerkkejä erilaisista huoneista ja työpaikoista. Kävijät pääsevät
tutustumaan esimerkiksi yhden hengen toimistohuoneen ja potilashuoneen
konsepteihin, joissa automaatio ja valaistus yhdistyvät saumattomasti.
Pääosaston lisäksi ESYLUXilla on ensimmäistä kertaa osasto myös messujen
valaistusosastolla. Sielläkin kävijöille on luvassa mielenkiintoisia uutuuksia ja
tuoteinnovaatioita. Yksi kohokohdista on ESYLUXin Light Control ohjaustekniikka tehokkaita valaistusjärjestelmiä varten. Messuilla esitellään
ohjausyksikön eri malleja, jotka voidaan asentaa helposti Plug-and-playtekniikalla ja joiden avulla vanhat järjestelmät voidaan modernisoida nopeasti
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jopa ilman pitkiä käyttökatkoksia. Lisäksi ESYLUX esittelee ensimmäisen DALI 2
-standardia tukevan läsnäoloilmaisimensa ja ESY Pen -ohjaimen, aivan
uudenlaisen Bluetooth-yhteyttä käyttävän monitoimilaitteen, jonka avulla
käyttöönotto, kauko-ohjaus, valomittaus ja projektinhallinta sujuvat vaivatta.

ESYLUX odottaa kiinnostuneita kävijöitä pääosastollaan hallissa 11.1,
näyttelyosastolla D32, ja valaistusosastolla hallissa 3.1, näyttelyosastolla D95.
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Kuva & kuvatekstit
(kaikki kuvat: ESYLUX GmbH)
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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. 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. Toiminta on
maailmanlaajuista: ESYLUX tekee yhteistyötä kokeneiden yritysten kanssa viidellä eri
mantereella. Useat tytäryhtiöt edustavat sitä Euroopassa, Aasiassa ja Oseaniassa.
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