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Ahrensburg, donderdag 9 juni 2022  
  

Focus op intelligente 
automatiserings- en 
verlichtingsoplossingen:  
ESYLUX-catalogus 2022 / 
2023 
 
Met de catalogus 2022 / 2023 presenteert ESYLUX een vernieuwde inhoud 
en weergave van zijn productportfolio voor intelligente automatisering en 
verlichting. De catalogus is nu aangevuld met schakelschema's in een 
geoptimaliseerde weergave en markeringen voor energie-efficiëntie in 
overeenstemming met de huidige richtlijn inzake ecologisch ontwerp. 
Bovendien krijgt de lezer een eenvoudige introductie tot nieuwe 
oplossingen voor de industriestandaard DALI-2.  
 
Milieueffecten van energiegerelateerde producten verminderen, rekening 

houdend met de gehele levenscyclus: dat is het doel van de Europese richtlijn 

voor ecodesign waarmee onder andere minimumvereisten worden gesteld aan 

het ontwerp van lichtbronnen en afzonderlijke regelapparaten. ESYLUX markeert 

de betreffende producten ook in de nieuwe catalogus 2022 / 2023. 

 

Efficiëntieklassen ook voor lichtbronnen van omringende producten 
Op 242 pagina's toont de catalogus alle automatiserings- en verlichtingsseries, 

onderverdeeld in producten voor binnen- en buitengebruik: van 

aanwezigheidssensoren en bewegingsmelders tot ELC-lichtsystemen met plug-

and-play-installatie en energie-efficiënt Human Centric Lighting. Daarbij markeert 

ESYLUX markeert niet alleen producten die zijn geclassificeerd als lichtbronnen 

met de juiste energie-efficiëntie-indexen zoals wettelijk vereist. Voor maximale 



  

 

 

 

transparantie wordt de energie-efficiëntie van de betreffende lichtbron ook 

aangegeven voor de zogeheten omringende producten. 

 

 

Geoptimaliseerde weergave van alle schakelschema's 
Op verzoek van de klant heeft ESYLUX ook de schakelschema's voor het gehele 

portfolio in een geoptimaliseerde vormgeving in de nieuwe catalogus 

geïntegreerd. In de weergaven wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende 

bedrijfsmodi, bijvoorbeeld bij het gebruik van verschillende besturingstypen of bij 

parallelschakeling van meerdere aanwezigheidssensoren. Speciaal voor de 

nieuwe APC10-aanwezigheidssensoren voor DALI-2 biedt de catalogus ook een 

overzichtelijke inleiding in het concept van decentrale ruimteoverkoepelende 

regeling en de voordelen ervan.  

 

De ESYLUX-catalogus 2022 / 2023 met een duidelijke structuur, grote 

afbeeldingen gebieden en beknopte serie-intro's kan worden besteld als een 

gedrukt exemplaar - of beter, om papier te besparen ten gunste van het milieu, 

worden gedownload in het Media Center op de website van de fabrikant:  

https://www.esylux.be/service/media-center 
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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 
 
 
Perscontact 

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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