
  

 

 

 

P E RS BE RI C H T  
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50 en 25: ESYLUX  
viert twee jubileums 
Eind 2018 vallen bij ESYLUX twee belangrijke gebeurtenissen uit de 
geschiedenis van het bedrijf samen. Oprichter Peter Kremser kijkt terug op 
50 jaar succesvol ondernemerschap. 
Tegelijkertijd: Het merk ESYLUX, dat 25 jaar geleden werd opgericht, 
behoort vanaf dat moment tot vast bestanddeel van de innovatieve, Duitse 
middenstand en zorgt met zijn intelligente automatiserings- en 
verlichtingsoplossingen voor een hogere levenskwaliteit en energie-
efficiëntie. 
 
Duitsland ontbreekt het aan ondernemingszin, zo meldde een gerenommeerd 

Duits nieuwsportaal twee jaar geleden, en bijna nergens in Europa is het zo in 

trek om een bedrijf te starten als in Duitsland. Dat dit ooit anders was, blijkt uit het 

voorbeeld van Peter Kremser, oprichter van het bedrijf en het merk ESYLUX. 

 

Van handelsvertegenwoordiger tot fabrikant 
In 1968 legde Kremser het fundament voor zijn loopbaan als succesvolle 

ondernemer. In Hamburg-Niendorf startte hij het bedrijf Peter Kremser GmbH, 

een distributiebedrijf dat in het noorden van Duitsland actief is en zich door 

bekwaamheid en volharding in de markt kon vestigen. Na meerdere verhuizingen 

en uitbreidingen werd de verkoop in 1986 uitgebreid naar het hele land. 

 

Toen er ruimtegebrek ontstond, volgde in 1993 een omvangrijke nieuwbouw in 

Ahrensburg bij Hamburg. Deze gaf aanleiding voor een verdere vernieuwing: de 

oprichting van ESYLUX GmbH. "Met ESYLUX ontwikkelden wij ons van 

handelsvertegenwoordiger tot ontwikkelaar en fabrikant", herinnert Peter Kremser 

zich. In die tijd stond behoeftegestuurde gebouwautomatisering op basis van 

sensoren nog in de kinderschoenen en bepaalde van meet af aan het succes van 



  

 

 

 

het bedrijf. Eerst in de vorm van schemerschakelaars en bewegingsmelders. 

Later werden aanwezigheidssensoren aan het assortiment toegevoegd om ook 

op het gebied van energie-efficiëntie en levenskwaliteit een nóg intelligentere 

besturing van kunstlicht en andere systemen te bereiken. 

 
Start van intelligente binnenverlichting in 2015 
Met de tijd werd verlichting zelf steeds belangrijker voor ESYLUX. Eerst richtte 

het bedrijf zich op de ontwikkeling van veiligheids- en buitenverlichting, waarbij al 

de eerste buitenverlichtingsoplossingen werden gecombineerd met intelligente 

sensorsystemen. In 2015 werden beide bedrijfsgebieden uiteindelijk met elkaar 

versmolten: ESYLUX ontwikkelde en produceerde nu voor het eerst intelligente 

binnenverlichting en kon zijn klanten complete automatiserings- en 

verlichtingsoplossingen voor alle gebouwdelen aanbieden  

 

Hiervoor werd in Ahrensburg een modern lichtlaboratorium geïnstalleerd, dichtbij 

de testapparaten voor automatisering. Daarnaast ontpopte de LED zich als meest 

populaire lichtbron, omdat deze naast zijn hoge energie-efficiëntie uitermate 

geschikt is voor lichtbesturing. Ook bood deze automatiseringsspecialist ESYLUX 

de mogelijkheid om zijn competenties op het gebied van elektronica optimaal in te 

zetten. Tegenwoordig is het dienstenaanbod omvangrijk: van volledige 

automatisering en verlichting van een enkele ruimte tot koppeling met en 

integratie in gebouwbrede installaties, en van een enkele aanwezigheidssensor 

tot intelligente lichtsystemen met efficiënt biologisch werkzaam licht door 

ESYLUX' eigen SymbiLogic-technologie.  

 

De intelligente automatiserings- en verlichtingsoplossingen verkoopt ESYLUX 

sinds 2006 internationaal via eigen verkoopvestigingen met een netwerk dat 

inmiddels een behoorlijke omvang heeft bereikt. ESYLUX werkt met ervaren 

handelspartners samen en wordt in Europa, Azië en Oceanië door talloze 

dochterondernemingen vertegenwoordigd.  
  



  

 

 

 

Over ESYLUX – Performance for Simplicity 
ESYLUX ontwikkelt, produceert en verkoopt intelligente automatiserings- en 

verlichtingsoplossingen, die in kantoorgebouwen, onderwijsinstellingen en 

zorginstellingen voor meer levenskwaliteit en energie-efficiëntie zorgen. In het 

middelpunt staan de wensen en behoeften van de individuele mens, waarbij het 

bedrijf bijzonder veel belang hecht aan productoplossingen die eenvoudig in 

gebruik zijn. Groothandelaren, installatiebedrijven, elektro- en lichtplanners en 

architecten vertrouwen als klanten en partners op meer dan 50 jaar ervaring in de 

markt en op het persoonlijke, vakkundige advies van de ESYLUX-experts. 

Onderzoek, ontwikkeling en productie vindt in de Duitse vestiging Ahrensburg 

plaats en daarmee voldoet de fabrikant bovendien aan de hoogste 

kwaliteitseisen. De verkoop vindt wereldwijd plaats: ESYLUX werkt met ervaren 

handelsondernemingen samen en wordt in Europa, Azië en Oceanië door talloze 

dochterondernemingen vertegenwoordigd. 

Meer informatie op www.esylux.com 
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ESYLUX GmbH 

Christian Schöps 

Functionaris bedrijfscommunicatie 

T +49 (0) 4102 88 880-2017 

F +49 (0) 4102 88 880-333 

E christian.schoeps@esylux.com 
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Foto's en fotobijschriften 
(Bron: ESYLUX GmbH) 

 

 
Hoofdvestiging ESYLUX 
Hier ontstaan de intelligente automatiserings- en verlichtingsoplossingen voor 

meer levenskwaliteit en energie-efficiëntie in kantoren, onderwijsinstellingen en 

zorginstellingen: het ESYLUX: de hoofdvestiging van ESYLUX bevindt zich in het 

Duitse Ahrensburg  

 

 

 
Behoeftegestuurde automatisering 
Behoeftegestuurde automatisering van ESYLUX voor binnenruimtes en gevels: 

Aanwezigheidssensor PD-C 360i/8 en buitenbewegingsmelder RC 230i 

 



  

 

 

 

 
Intelligente verlichting 
Intelligente ESYLUX-verlichting met geïntegreerd sensorsysteem voor 

vergaderruimten en buitenruimten. Pendelarmatuur ISABELLE en bolderarmatuur 

ALVA 
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