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Persbericht – ESYLUX verlichting 

Intelligent licht voor meer levenskwaliteit en 
energie-efficiëntie – ESYLUX publiceert de 
Catalogus verlichting 2017/2018 

Ahrensburg (Duitsland), dinsdag 28 maart 2017. Van het klassieke 
downlight tot intelligente systemen voor een biologisch werkzaam 
werklicht – in de nieuwe Catalogus verlichting 2017/2018 presenteert 
ESYLUX de gehele bandbreedte van het huidige verlichtingsassortiment. 
360 pagina's tonen de talrijke lichtoplossingen van de fabrikant. Daarbij 
altijd in het middelpunt: de synergie van licht en automatisering voor meer 
energie-efficiëntie en levenskwaliteit. 

Al tijdens de Light + Building 2016 bleek dat intelligente besturingstechnologie en 

verlichting niet meer van elkaar te scheiden zijn. Als automatiseringsspecialist 

kan ESYLUX hier vertrouwen op een bijzonder uitgebreide expertise. "De 

behoeftegestuurde regeling van licht en andere systemen is vanouds onze 

kerntaak", aldus Marcus Pabsch, hoofd Productmanagement. Tegenwoordig 

benut de fabrikant zijn ervaring op het gebied van elektrotechniek, 

sensortechniek en digitale koppeling om ook de eigen verlichting van de nodige 

intelligentie te voorzien en zo de levenskwaliteit en energie-efficiëntie te 

verhogen. 

Intelligente lichtregeling op basis van ervaring 
Het huidige verlichtingsassortiment, dat de afgelopen jaren aanzienlijk is 

uitgebreid, presenteert ESYLUX nu in de Catalogus verlichting 2017/2018 op 

meer dan 360 pagina's. De catalogus biedt een overzicht van binnenverlichting, 

buitenverlichting, veiligheidsverlichting en werklampen en omvat klassiekers 

zoals downlights, plafondarmaturen, schijnwerpers of armaturen voor vochtige 

ruimten.  

In het middelpunt staan echter de lichtoplossingen die verlichting en 

behoeftegestuurde automatisering nauw met elkaar verbinden. Dit strekt zich uit 

van koppelbare bolderarmaturen met geïntegreerde bewegingsmelders en 
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lichtsensoren via intelligente staande kantoorarmaturen tot op vele manieren uit 

te breiden lichtsystemen voor kantoren en onderwijsinstellingen.  

Biologisch werkzaam licht voor elk kantoor 
De highlights van de binnenverlichting zijn voorzien van de SymbiLogic-

technologie van ESYLUX. Met SymbiLogic heeft de fabrikant een 

toonaangevende oplossing voor Human Centric Lighting ontwikkeld die 

bestaande HCL-technologieën overtreft. Deze technologie produceert niet alleen 

een biologisch werkzaam licht, maar zorgt door een intelligent lichtmanagement 

en geïntegreerde bewegingsmelders en lichtsensoren tevens voor een bijzonder 

energie-efficiënte realisering van dit licht. "Het is ons streven om deze effectieve 

vorm van verlichting voor alle kantoren betaalbaar aan te bieden", licht 

productmanager Pabsch toe.  

Naast de meervoudig bekroonde staande designarmatuur PRANA+, beschikken 

ook de lichtsystemen van de NOVA en CELINE Quadro-sets over de 

SymbiLogic-technologie: combinaties van sensortechniek en regeleenheid – en 

plafondinlegarmaturen voor typische verlaagde rasterplafonds. Deze worden 

onder een artikelnummer als plug-and-play-oplossing aangeboden en zijn flexibel 

schaalbaar van afzonderlijke kantoren tot kantoorlandschappen. 

Geïnteresseerden kunnen de catalogus op aanvraag op papier toegestuurd 

krijgen of als pdf-bestand downloaden van de website van de fabrikant. Nadere 

informatie hierover vindt u op www.esylux.com. 

  

http://www.esylux.com/
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Foto's en fotobijschriften 
 
[Foto: Catalogus verlichting] 

 
 

De nieuwe Catalogus verlichting 2017/2018 van ESYLUX. 

 

 

[Foto: celine quadro] 

 
Intelligent systeem voor energie-efficiënt biologisch werkzaam werklicht – de 

CELINE Quadro-sets van ESYLUX. 
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Over ESYLUX – Performance for Simplicity 
ESYLUX ontwikkelt, produceert en verkoopt producten voor meer energie-efficiëntie, 

comfort en veiligheid in gebouwen, waarbij het zwaartepunt ligt op sensorgebaseerde, 

vraaggestuurde automatisering en verlichting. Het doel is verbetering van de 

levenskwaliteit van de mens met behulp van intelligente en gebruikersvriendelijke 

oplossingen, die voldoen aan de meest complexe eisen, maar toch altijd gemakkelijk 

kunnen worden gerealiseerd. Tot de partners van de onderneming met hoofdkantoor in 

de omgeving van Hamburg behoren onder meer groothandelaren, installatiebedrijven, 

elektro- en lichtplanners, alsmede architecten. Deze vertrouwen op bijna 50 jaar 

marktervaring, de hoge mate van servicegerichtheid en de voorkeur voor een Duitse 

locatie voor wat betreft onderzoek, ontwikkeling en productie. De verkoop vindt 

wereldwijd plaats: ESYLUX werkt op vijf continenten met 17 ervaren 

handelsondernemingen samen en wordt in Europa, Azië en Oceanië door in totaal 13 

dochterondernemingen vertegenwoordigd. 

 


