
  

 

 

 

L EH D I ST ÖT I ED OT E  
Ahrensburg, 9. kesäkuuta 2022  
  

Pääosassa älykkäät 
automaatio- ja 
valaistusratkaisut:  
ESYLUX-luettelo 2022/2023 
 
Kauden 2022/2023 luettelo esittelee ESYLUXin entistä laajemman älykkäiden 
automaatio- ja valaistustuotteiden valikoiman uudistetulla tavalla. 
Luetteloon on lisätty muun muassa kytkentäkaaviot optimoidussa 
esitysmuodossa sekä nykyisen ekosuunnitteludirektiivin mukaiset 
energiamerkinnät. Lisäksi lukija pääsee tutustumaan helposti uusiin DALI-2-
teollisuusstandardin mukaisiin ratkaisuihin.  
 
Energiaan liittyvien tuotteiden ympäristövaikutusten vähentäminen koko niiden 

elinkaarten ajalta: se on eurooppalaisen ekosuunnitteludirektiivin tavoite, ja 

direktiivissä onkin määritetty vähimmäisvaatimukset valonlähteiden ja erillisten 

käyttölaitteiden suunnittelulle. Siksi ESYLUX on luettelossa 2022/2023 lisännyt 

merkinnät direktiivin alaisiin tuotteisiin. 

 

Energiatehokkuusluokat myös valaisinlaitteiden valonlähteille 
242-sivuinen luettelo esittelee kaikki automaatio- ja valaistussarjat, jotka on jaettu 

sisä- ja ulkotilojen sarjoihin: läsnäolo- ja liikeilmaisimista ELC-

valaistusjärjestelmiin, joissa on Plug-and-play-asennus ja energiatehokas Human 

Centric Lighting -valaistus. Lain mukaan valonlähteiksi luokiteltujen tuotteiden 

energialuokat on merkittävä näkyviin. Sen lisäksi ESYLUX kuitenkin merkitsee 

näkyviin myös valaisinlaitteiden valonlähteiden energialuokat ja varmistaa näin 

suurimman mahdollisen läpinäkyvyyden. 

 

 



  

 

 

 

Kytkentäkaaviot optimoidussa esitysmuodossa 
Asiakkaiden toiveesta ESYLUX on lisännyt uuteen luetteloon valikoimansa 

kaikkien tuotteiden kytkentäkaaviot optimoidussa esitysmuodossa. Esitysmuoto 

ottaa huomioon erilaiset käyttötavat eli kertoo, mitä kytkentöjä on tehtävä 

esimerkiksi eri ohjaustapoja käytettäessä tai useita läsnäoloilmaisimia rinnakkain 

kytkettäessä. Luettelossa kerrotaan myös havainnollisesti uusien DALI-2-

standardin mukaisten APC10-läsnäoloilmaisimien mahdollistamasta hajautetusta 

useiden huoneiden valaistuksen ohjauksesta ja sen eduista.  

 

ESYLUXin kauden 2022/2023 luettelossa on selkeä rakenne, suuret kuvat ja 

ytimekkäät kuvaukset. Voit tilata painetun luettelon, mutta ympäristösyistä on 

parempi ladata sähköinen luettelo valmistajan sivustolla sijaitsevasta Media 

Centeristä:  

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