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Automaation ja valon 
älykästä synergiaa:  
ESYLUXin BIM-portaali 
ESYLUXin uusi BIM-portaali mahdollistaa tästä lähtien pääsyn kaikkien 
valmistajien älykkäiden automaatio- ja valaistusratkaisujen 2D- ja 3D-CAD-
tuotetietoihin. Portaalissa on yli 20 BIM-tallennusmuotoa kaikkine 
versioineen. Näin suunnittelijat ja arkkitehdit voivat suunnitella digitaaliset 
projektinsa tehokkaasti ja yksinkertaisesti. Sen lisäksi tietoja on myös 
saatavilla lähes sadassa ulkoisessa portaalissa ja vertikaalisessa 
kauppapaikassa. 
 

Building Information Modeling (BIM) on jo muutamassa vuodessa kehittynyt 

osaksi rakennusalan digitalisaation tärkeimpiä vaiheita. Digitaalinen prosessi 

kokoaa kaiken projektin suunnitellulle olennaisen informaation ja tekee 

rakennusurakasta toimivan ja kustannustehokkaan. Suunnittelijat ja arkkitehdit, 

jotka asentavat älykkäitä automaatio- ja valaistusratkaisuja, saavat nyt lisähyötyä 

uudesta valmistajien BIM-portaalista.  

 
Yli 20 BIM-tiedostomuotoa 
BIM-portaalin avulla käyttäjät pääsevät käsiksi kaikkien ESYLUX-tuotteiden 2D- ja 

3D-CAD-tuotetietoihin ulko- ja sisätilojen automaation, valaisimien ja tarvikkeiden 

mukaan jaoteltuna. Näin voit valita yli 20 BIM-tiedostomuodosta ja niiden kaikista 

versioista sopivimman. Tiedostomuotoja ovat muun muassa REVIT, ARCHICAD, 

VECTORWORKS, BENTLEY, SPIRIT ja IFC-siirtomuoto. Kaikki tuotemallit ovat 

nyt ja aina LOD 350 -optimoitu, jotta jokainen yksityiskohta olisi mahdollisimman 

tarkka. 

 

 



  

 

PDF-opas dokumentointiin 
BIM-portaali löytyy ESYLUX-sivuston asiakaspalvelualueelta. Ostoskoritoiminto 

mahdollistaa tarpeen vaatiessa monien eri tuotteiden yhteislataamisen. 

Tarvittaessa käyttäjät voivat hyödyntää myös vientitoimintoa PDF-muotoisen 

oppaan dokumentaatiota varten. Vaihtoehtoisesti BIM-tietojen avulla voi myös 

tilata yksittäisiä komponentteja verkkosivuston tuoteosiosta. Jos etsit ESYLUX-

tuotetietoja muista BIM-portaaleista, iloitset kuullessasi tämän: Sinulla on pääsy 

myös lähes sataan ulkoiseen portaaliin sekä vertikaaliseen kauppapaikkaan.  

 

 

 

 

 
  



  

 

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. 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 

 
BIM-portaali ESYLUX Lähde: iStock/Nikada 
ESYLUXin BIM-portaali mahdollistaa pääsyn kaikkien valmistajien älykkäiden 

automaatio- ja valaistusratkaisujen 2D- ja 3D-CAD-tuotetietoihin. 

 

  
BIM-portaali ESYLUX Lähde: ESYLUX 
Tutustuminen DEFENSOR-sarjan läsnäolo- ja liikeilmaisimiin BIM-portaalissa. 
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