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Comunicado de imprensa – Publicações ESYLUX 

A sinergia entre iluminação e automação agora 
numa revista: A ESYLUX apresenta a ESYWORLD 

Ahrensburg, 8 de Setembro de 2017. O fabricante ESYLUX apresenta a 
partir de agora, na sua revista ESYWORLD, os temas actuais e os 
conhecimentos relativos ao mundo da iluminação e automação. Um dos 
destaques da primeira edição é a SymbiLogic, a tecnologia da ESYLUX 
para uma Human Centric Lighting energeticamente eficiente. 

Quer seja no formato de entrevista, relatório de referência ou perfil tecnológico, 

uma revista destinada aos clientes adequa-se como nenhum outro meio à 

apresentação de uma visão do mundo temático, muitas vezes multifacetado, que 

se desenvolve em torno do portfólio de soluções de uma empresa. Na ESYLUX, 

o fabricante de soluções inteligentes de automação e iluminação, esta tarefa é 

realizada a partir de agora pela ESYWORLD. 

Tecnologia SymbiLogic em destaque 
A revista concebida com elevada qualidade apresenta uma combinação entre 

imagens estéticas e artigos editoriais informativos e, na sua primeira edição, 

conta com apenas 40 páginas divididas em seis categorias. Um dos destaques é 

a tecnologia SymbiLogic da ESYLUX, com a qual é possível implementar uma 

luz biologicamente eficaz, também Human Centric Lighting, através da utilização 

de sensores inteligentes particularmente eficientes em termos energéticos. Deste 

modo, a ESYWORLD também apresenta a forma de funcionamento dos 

sistemas de iluminação do fabricante com SymbiLogic numa utilização prática.  

"A ESYWORLD resume as vantagens da sinergia entre iluminação e automação 

e demonstra como é possível aumentar igualmente a qualidade de vida e a 

eficiência energética desta forma", afirma Anne Spielberg, directora do marketing 

internacional da ESYLUX. Os interessados podem transferir a partir de agora a 

revista como documento PDF através da página Web do fabricante.  

Em alternativa, também é possível solicitar a versão impressa da revista ou 

subscrevê-la através da página Web. 
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Fotografias e legendas 
 
[Fotografia: esyworld] 

 
 

Fotografia: Gettyimages/TommL/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.  

 

 

 


