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Intelligente synergieën uit 
automatisering en licht 
plannen:  
 
De BIM-portal van ESYLUX 
De nieuwe BIM-portal van ESYLUX biedt nu toegang tot de 2D- en 3D CAD-
productgegevens van alle intelligente automatiserings- en 
verlichtingsoplossingen van de fabrikant. Professionele planners en 
architecten kunnen hun digitale projecten dus efficiënt en eenvoudig 
plannen met meer dan 20 BIM-specifieke uitvoerindelingen en alle 
bijbehorende versies. Bovendien zijn de gegevens beschikbaar in bijna 100 
externe portals en verticale marktplaatsen. 
 

In slechts enkele jaren is BIM Building Information Modelling een belangrijke stap 

in de digitalisering van de bouwsector geworden. Het digitale proces bundelt alle 

planningsrelevante informatie van een project, waardoor de bouw efficiënter en 

kosteneffectiever wordt. Professionele planners en architecten die intelligente 

automatiserings- en verlichtingsoplossingen van ESYLUX gebruiken, profiteren 

nu ook van de nieuwe BIM-portal van de fabrikant.  

 
Meer dan 20 BIM-specifieke uitvoerindelingen 
In de BIM-portal hebben ze toegang tot alle 2D- en 3D CAD-productgegevens van 

de gehele ESYLUX-serie, onderverdeeld in automatiseringssystemen voor binnen 

en buiten, binnen- en buitenverlichting en accessoires. Ze kunnen kiezen uit meer 

dan 20 BIM-specifieke uitvoerindelingen en alle bijbehorende versies. 

Bijvoorbeeld REVIT, ARCHICAD, VECTORWORKS, BENTLEY, SPIRIT of de 



  

 

uitwisselingsstandaard IFC. Om een hoger detailniveau te bereiken, worden alle 

productmodellen momenteel ook continu geoptimaliseerd naar LOD 350. 

 

 

PDF-gegevensblad voor documentatie 
Gebruikers vinden de BIM-portal in het servicegedeelte van de ESYLUX-website. 

Met een verzamelmapfunctie kunt u indien gewenst verschillende producten 

downloaden. Daarnaast is er de optie om een gegevensblad als PDF-document 

te exporteren voor documentatiedoeleinden. De afzonderlijke BIM-gegevens van 

losse componenten kunnen ook worden opgevraagd in het productgedeelte van 

de website. En als u in andere BIM-portals op zoek gaat naar ESYLUX-

productgegevens, dan vindt u deze waarschijnlijk ook: Ze zijn nu ook beschikbaar 

in bijna 100 externe portals en verticale marktplaatsen.  

 

 

 

 

 
  



  

 

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 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 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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BIM-portal ESYLUX Bron: iStock/Nikada 
De BIM-portal van ESYLUX biedt nu toegang tot de 2D- en 3D CAD-

productgegevens van alle intelligente automatiserings- en verlichtingsoplossingen 

van de fabrikant. 

 

  
BIM-portal ESYLUX Bron: ESYLUX 
Toegang tot aanwezigheidssensoren en bewegingsmelders van de DEFENSOR-

serie in de BIM-portal. 
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