
  

 

 

 

C O M U NI C AD O D E I MP RE N SA   
Ahrensburg, 19 de novembro de 2018 

  

50 & 25: ESYLUX  
celebra um aniversário duplo 
No final de 2018, a ESYLUX celebra conjuntamente dois dos marcos mais 
importantes da história da empresa. Por esta ocasião, o fundador da 
empresa, Peter Kremser, relembra um meio século marcado por 
empreendedorismo de sucesso. 
Uma coincidência temporal: A marca ESYLUX, criada há 25 anos por 
Kremser, é um elemento constante da classe das médias empresas alemãs 
inovadoras e as suas soluções de automação e iluminação inteligentes 
zelam por uma maior qualidade de vida e eficiência energética. 
 
Um portal de notícias alemão de renome relatava, há dois anos, a falta de um 

espírito empreendedor na Alemanha, um dos países europeus onde a criação de 

empresas é, actualmente, mais impopular. No passado, a atitude era outra, como 

se pode comprovar pelo exemplo do fundador da empresa e da marca ESYLUX, 

Peter Kremser. 

 

De representante comercial a fabricante 
Em 1968, Kremser deu início a uma carreira de empresário de sucesso. Na 

localidade de Niendorf, em Hamburgo, fundou a Peter Kremser GmbH, um 

representante actuante no norte do país que rapidamente se estabeleceu no 

mercado através da competência e perseverança. Após várias mudanças e 

ampliações, a comercialização foi alargada a todo o território alemão em 1986. 

 

À medida que as instalações se foram tornando cada vez mais pequenas, 

procedeu-se, em 1993, à construção de um novo edifício para a sede da 

empresa, mais amplo, na cidade de Ahrensburg, próxima de Hamburgo. Tal 

proporcionou mais uma inovação: a fundação da ESYLUX GmbH. "Com a 

ESYLUX, evoluímos de representantes comerciais para criadores e fabricantes", 



  

 

 

 

lembra Peter Kremser. Na altura, a automatização de edifícios baseada em 

sensores e em função das necessidades dava os primeiros passos e definiu, à 

partida, o sucesso da empresa. Inicialmente, sob a forma de interruptores 

crepusculares e detectores de movimento. Mais tarde, foram introduzidos os 

detectores de presença, de forma a melhorar também a eficiência energética e a 

qualidade de vida em espaços interiores através de um comando ainda mais 

inteligente da luz artificial e de outros sistemas. 

 
Primeiros passos na iluminação interior inteligente em 2015 
Com o passar do tempo, a própria iluminação ganhou uma importância crescente 

para a ESYLUX. Primeiramente, o foco estava no desenvolvimento de iluminação 

exterior e de segurança, que já combinava as primeiras soluções de iluminação 

exterior com sensores inteligentes. A fusão das duas áreas de negócio ocorreu, 

finalmente, em 2015: pela primeira vez, a ESYLUX desenvolveu e produziu 

soluções inteligentes de iluminação interior e passou a poder oferecer aos seus 

clientes soluções de automação e iluminação para todas as áreas dos edifícios 

de uma só vez.  

 

Por ocasião deste desenvolvimento, foi instalado, em Ahrensburg, um moderno 

laboratório de luz, em estreita proximidade com os equipamentos de teste para a 

automação. Simultaneamente, o LED impôs-se como fonte de luz preferida, uma 

vez que, para além da alta eficiência energética, é perfeitamente adequado para 

o comando de luz e permite à ESYLUX, especialista em automação, utilizar da 

melhor forma as suas competências no âmbito da electrónica. Actualmente, a 

gama de serviços vai da automação integral e iluminação do espaço individual 

até à ligação em rede e à integração em sistemas que abrangem todo o edifício, 

desde detectores de presença individuais a sistemas de iluminação inteligentes 

com luz biologicamente eficaz e eficiente energeticamente, através da tecnologia 

SymbiLogic da ESYLUX.  

 

Desde 2006, a ESYLUX comercializa as suas soluções de automação e 

iluminação inteligentes a nível internacional, através de uma rede abrangente de 

filiais comerciais. A empresa colabora com parceiros comerciais experientes em 

diversos continentes e está representada na Europa, Ásia e Oceânia com 

numerosas subsidiárias.  



  

 

 

 

  



  

 

 

 

Sobre a ESYLUX – Performance for Simplicity 
A ESYLUX desenvolve, produz e comercializa soluções inteligentes de 

automação e iluminação que garantem uma melhor qualidade de vida e eficiência 

energética em edifícios de escritórios, estabelecimentos escolares e unidades de 

saúde. No ponto central encontram-se os desejos e as necessidades dos 

indivíduos, ao passo que a empresa atribui um valor especial a uma aplicação 

fácil das suas soluções de produtos. Grossistas, empresas de instalação, 

técnicos responsáveis pelo planeamento eléctrico e da iluminação e arquitectos 

confiam, enquanto clientes e parceiros, na experiência no mercado de mais de 50 

anos, assim como no aconselhamento técnico pessoal dos especialistas da 

ESYLUX. Com a investigação, o desenvolvimento e a produção nas instalações 

alemãs em Ahrensburg, o fabricante cumpre, além disso, os mais elevados 

requisitos de qualidade. O mercado é global. Por isso, a ESYLUX coopera com 

empresas comerciais experientes e está representada na Europa, Ásia e Oceânia 

com inúmeras subsidiárias. 

Para mais informações, visitewww.esylux.com 
 
 
Contactos 

ESYLUX GmbH 

Christian Schöps 

Assessor de comunicação empresarial 

T +49 (0) 4102 88 880-2017 

F +49 (0) 4102 88 880-333 

E christian.schoeps@esylux.com 
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Fotografias e legendas 
(Fonte: ESYLUX GmbH) 

 

 
Edifício principal da ESYLUX 
É aqui que nascem as soluções de automação e iluminação inteligentes para 

uma maior qualidade de vida e eficiência energética em escritórios, 

estabelecimentos escolares e unidades de saúde – no edifício principal da 

ESYLUX na localidade alemã de Ahrensburg  

 

 

 
Automação em função das necessidades 
Automação em função das necessidades da ESYLUX para espaços interiores e 

fachadas: Detector de presença PD-C 360i/8 e detector de movimento exterior 

RC 360i 



  

 

 

 

 

 
Iluminação inteligente 
Iluminação inteligente ESYLUX com sensores integrados para salas de 

conferências e áreas exteriores: luminárias pendentes ISABELLE e candeeiros 

para iluminação exterior ALVA 
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