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Persbericht – ESYLUX-beurs 

Met gemoderniseerd ontwerp en tweede stand: 
ESYLUX op Light + Building 2018 

Ahrensburg, 23 januari 2018. De fabrikant ESYLUX presenteert zich op  
Light + Building 2018 met een volledig vernieuwde beursuitstraling. De 
nieuw ontworpen hoofdstand in de sector elektrotechniek legt de nadruk op 
de synergie van automatisering en verlichting van de fabrikant en toont 
concrete oplossingen voor werkplekken in kantoorgebouwen, onderwijs- 
en zorginstellingen. Om extra aandacht te geven aan het bedrijfssegment 
verlichting, is ESYLUX ook voor het eerst vertegenwoordigd in de 
beursruimte Licht. 

ESYLUX richt zich op intelligente automatiserings- en lichtoplossingen voor 

kantoren, onderwijs- en zorginstellingen. Om de synergie van automatisering en 

verlichting en de voordelen ervan eenvoudiger, beschrijvender en tastbaarder te 

presenteren, verschijnt de fabrikant bij Light + Building 2018 met een volledig 

gemoderniseerde beurspresentatie als onderdeel van een volledig vernieuwd 

communicatieconcept. 

Nieuw beursconcept met voorbeelden van oplossingen 
De belangrijkste stand in de sector elektrotechniek is opnieuw ingericht en is 

overzichtelijk onderverdeeld in horeca- en expositieruimtes. Tot slot presenteren 

we zoals gewoonlijk hands-on producten. Nieuw is echter de heldere structuur, 

die bezoekers een compleet overzicht geeft van alle series en producten van 

verlichting en automatisering voor zowel binnen- als buitenruimtes en hun 

synergie-effecten. Er zijn ook concrete voorbeelden toegevoegd van oplossingen 

voor verschillende soorten ruimtes en werkplekken, die concepten van 

individuele kantoren tot patiëntenkamers representeren en ook automatisering en 

verlichting naadloos combineren.  

Naast de hoofdstand zal ESYLUX voor het eerst vertegenwoordigd zijn in de 

beursruimte Licht en bezoekers kunnen zich verheugen op interessante 

productinnovaties. Een highlight is de ESYLUX Light Control, de besturings-

technologie van de fabrikant voor efficiënte lichtsystemen. Op de beurs worden 

varianten van de systeembesturingsunit gepresenteerd, die een eenvoudige 
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installatie via plug-and-play en snelle modernisering mogelijk maken, ook tijdens 

het bedrijf. Daarnaast introduceert ESYLUX voor de eerste keer een 

aanwezigheidssensor voor de nieuwe standaard DALI 2 en de ESY Pen: Een 

nieuw, Bluetooth-compatibel alles-in-één apparaat voor eenvoudige inbedrijf-

stelling, afstandsbediening, lichtmeting en projectbeheer. 

 

Geïnteresseerde bezoekers vinden de hoofdstand van ESYLUX in hal 11.1, 

standnummer D32, de stand in de beursruimte Licht in hal 3.1, standnummer 

D95.  
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Foto's en fotobijschriften 
(alle foto's: ESYLUX GmbH) 
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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 lichtadviseurs en architecten vertrouwen als klanten en 

partners op 50 jaar ervaring in de markt en op het persoonlijke, vakkundige advies van de 

ESYLUX-experts. Doordat onderzoek, ontwikkeling en productie in de Duitse vestiging 

Ahrensburg plaatsvinden, voldoet de fabrikant bovendien aan de hoogste kwaliteitseisen. 

De verkoop vindt wereldwijd plaats: ESYLUX werkt op vijf continenten met ervaren 

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

dochterondernemingen vertegenwoordigd. 


