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Comunicado de imprensa – iluminação ESYLUX 

Luz inteligente para uma maior qualidade de vida e 
eficiência energética – a ESYLUX publica o 
Catálogo de iluminação 2017/2018 

Ahrensburg, terça-feira, 28 de Março de 2017. De focos descendentes 
clássicos a sistemas inteligentes para uma luz de trabalho biologicamente 
eficaz – com o Catálogo de iluminação 2017/2018, a ESYLUX apresenta a 
actual gama completa de iluminação. As 360 páginas expõem as inúmeras 
soluções de iluminação do fabricante. Eis o centro das atenções: A 
sinergia entre automação e luz para uma maior eficiência energética e 
qualidade de vida. 

A Light + Building 2016 já tinha demonstrado que, no futuro, vai deixar de ser 

possível dissociar tecnologia de comando inteligente e iluminação. Como 

especialista em automação, a ESYLUX conta com um vasto leque de 

competências nesta área. "O comando da luz e outros sectores em função das 

necessidades foram desde sempre a nossa missão principal", afirma Marcus 

Pabsch, director da gestão de produto. Actualmente, o fabricante utiliza a sua 

experiência nas áreas da electrotécnica, sensores e ligação em rede digital para 

também dotar a própria iluminação da inteligência necessária e, por conseguinte, 

aumentar igualmente a qualidade de vida e a eficiência energética. 

Comando da luz inteligente decorrente da experiência 
A ESYLUX apresenta agora a actual gama de iluminação, cuja extensão 

aumentou consideravelmente nos últimos anos, no seu Catálogo de iluminação 

2017/2018 que conta com mais de 360 páginas. O catálogo oferece uma visão 

geral da iluminação interior, iluminação exterior, iluminação de emergência e 

projectores de trabalho e inclui clássicos como focos descendentes, luminárias 

de tecto, projectores ou luminárias estanques.  

No entanto, é a estreita relação entre as soluções de iluminação, a iluminação e 

a automação em função das necessidades que se encontra no centro das 

atenções. Os produtos vão desde candeeiros para iluminação exterior que 

podem ser ligados em rede com sensores de movimento e de luz, às luminárias 
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de pé inteligentes para escritório, passando por sistemas de luz de ampliação 

abrangente para escritórios e estabelecimentos escolares.  

Luz biologicamente eficaz para cada escritório 
Os destaques da iluminação interior encontram-se equipados com a tecnologia 

SymbiLogic da ESYLUX. Com a SymbiLogic, o fabricante desenvolveu uma 

solução de ponta para a Human Centric Lighting que ultrapassa as tecnologias 

de HCL existentes. Esta tecnologia não só produz uma luz biologicamente 

eficaz, como assegura simultaneamente uma implementação especialmente 

eficiente em termos energéticos através de uma gestão da luz inteligente e de 

sensores integrados de presença e de luz. "O nosso objectivo", explica o gestor 

de produto Pabsch, "é proporcionar esta forma de iluminação eficaz a todos os 

escritórios a preços acessíveis."  

Além da luminária de pé de design PRANA+, várias vezes premiada, também os 

sistemas de luz dos conjuntos NOVA e CELINE Quadro dispõem da tecnologia 

SymbiLogic: Combinações de sensores, unidades de comando e luminárias 

encastradas no tecto para tectos de grelha falsos típicos. Será disponibilizado 

um número de artigo como solução "plug & play" destes produtos, que tanto 

podem ser dimensionados para escritórios individuais como para escritórios de 

conceito aberto de forma flexível. 

Os interessados podem receber o catálogo na forma impressa, mediante pedido, 

ou transferi-lo em formato PDF a partir da página Web do fabricante. Para obter 

mais informações, consulte www.esylux.com. 

  

http://www.esylux.com/
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Fotografias e legendas 
 
[Fotografia: Catálogo de iluminação] 

 
 

O novo Catálogo de iluminação 2017/2018 da ESYLUX. 

 

 

[Fotografia: celine quadro] 

 
Um sistema inteligente para uma luz de trabalho biologicamente eficaz e 

energeticamente eficiente – os conjuntos CELINE Quadro da ESYLUX. 
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Sobre a ESYLUX – Performance for Simplicity 

A ESYLUX desenvolve, produz e vende produtos para uma maior eficiência energética, 

conforto e segurança no sector da construção, focando-se principalmente na automação 

e iluminação baseadas em sensores e orientadas para as necessidades. O objectivo é a 

melhoria da qualidade de vida das pessoas com soluções inteligentes e também de fácil 

utilização que cumprem os requisitos mais complexos e que ainda assim podem ser 

sempre facilmente implementadas. Entre os parceiros da empresa com sede em 

Hamburgo encontram-se entre outros grossistas, empresas de instalação, técnicos 

responsáveis pelo planeamento eléctrico e da iluminação, bem como arquitectos. Estes 

confiam nos quase 50 anos de experiência no mercado, no elevado nível de serviço e na 

prioridade que a localização alemã dá à investigação, ao desenvolvimento e à produção. 

O mercado é global. Por isso, a ESYLUX coopera com 17 empresas comerciais 

experientes nos cinco continentes e está representada na Europa, Ásia e Oceânia com 

um total de 13 subsidiárias.  

 


