
  

 

 

 

L E H D I S T Ö T I E D O T E   
Ahrensburg, 20. elokuuta 2019 

  

Pääosassa älykkäät 
automaatio- ja 
valaistusratkaisut:  
ESYLUX-julkistus 
Kauden 2019/2020 
tuoteluettelo 
 
Ulko- ja sisätilojen ratkaisut, läsnäoloilmaisimet ja älykkäät 
valaistusjärjestelmät – uudessa kauden 2019/2020 tuoteluettelossa 
esitellään ESYLUXin koko automaatio- ja valaistustuotteiden valikoima 
täysin uudistetulla tavalla. Laajat kuvaukset tuotteista ja sovelluksista, 
sarjojen ydintoiminnoista ja lähes 260-sivuisen luettelon selkeä rakenne 
antavat lukijalle nopean katsauksen tuotteisiin. Aina keskiössä: 
automaation ja valon synergia, joka parantaa elämänlaatua ja 
energiatehokkuutta. 
 
ESYLUX on hankkinut itselleen erityisaseman yhdistämällä automaation ja 

valaistuksen toimialat ja älykkäiden automaatio- ja valaistusratkaisujen 

kehittämisen sekä tarjoamalla nämä saman katon alla. Jotta todistaisimme tämän 

myös valikoimassamme, olemme yhdistäneet aiemmat yksittäisluettelot 

molemmilta toimialoilta yhdeksi kokonaisuudeksi, jonka muoto on täysin 

uudistettu. 

 

Laajat kuvaukset, ytimekkäät kuvaavat otsikot 
Noin 260-sivuinen ESYLUX 2019/2020 -luettelo esittelee kaikki automaatio- ja 

valaistussarjat, jotka on jaettu sisä- ja ulkotilojen sarjoihin. Valikoimassa on 

esimerkiksi FLAT- ja BASIC-sarjojen läsnäolonilmaisimia, helposti plug-and-play-



  

 

 

 

tekniikalla asennettavia ELC-valaistusjärjestelmiä sekä energiatehokkaita Human 

Centric Lighting -ratkaisut, joissa on hyödynnetty SymbiLogic-tekniikkaa. 

Luettelossa on ESYLUX-sivustosta tuttu valikoimarakenne, jossa on yhdistetty 

laajoja tuote- ja käyttökuvauksia sekä ytimekkäitä sarjoja kuvaavia otsikoita, mikä 

helpottaa luettelon selaamista. 

 

Sarjaa käsittelevän kohdan ensimmäisellä sivulla kerrotaan sarjan ydintoiminnot 

sekä kerrotaan lyhyesti tärkeimmät esittelytiedot. Tämän jälkeen annetaan 

katsaus sarjan muista tärkeimmistä hyödyistä havainnollistavina kuvina, joissa 

esitellään tuotekohtaisia ominaisuuksia. Näitä ovat automaatioon liittyvät 

läsnäolo- ja liikeilmaisimien tunnistusalueet ja -etäisyydet sekä valaistukseen 

liittyvät valon jakaantumiskäyrät. Taulukkomuotoiset tuotelistat teknisine 

tietoineen sekä tuotteiden eri versiot ovat jokaisen sarjakohtaisen osan lopussa.  

Valikoiman uudet tuotteet on merkitty näkyvästi tähdellä, joten ne erottuvat 

helposti. 

 

ESYLUXin kauden 2019/2020 tuoteluettelon voi ladata myös ESYLUX-sivustosta:  

https://www.esylux.fi/asiakaspalvelut/media/ 

 

 

  

https://www.esylux.fi/asiakaspalvelut/media/
https://www.esylux.fi/asiakaspalvelut/media/


  

 

 

 

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) 

 

 

 
ESYLUX-luettelo 2019/2020 
 

 

 

 
Uusi muotoilu ja rakenne: Selkeä tapa tutustua sarjoihin 
Katso: FLAT-liike- ja -läsnäoloilmaisimet 
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