
 

 Página 1 de 4 

Comunicado de imprensa – Feira ESYLUX 

Com um design modernizado e um segundo stand: 
a ESYLUX na Light + Building 2018 

Ahrensburg, terça-feira, 23. janeiro 2018. O fabricante ESYLUX vai 
apresentar-se na feira Light + Building 2018 com uma presença renovada 
em todos os sentidos. O novo stand principal dedicado à área 
electrotécnica assinala a sinergia entre automatização e iluminação 
característica do fabricante e apresenta soluções concretas para postos de 
trabalho em edifícios de escritórios, estabelecimentos escolares e 
unidades de saúde. Além disso, para aumentar a sua visibilidade na área 
de negócios da iluminação, a ESYLUX está representada pela primeira vez 
com um stand na área de exposições dedicada à iluminação. 

As soluções inteligentes de automatização e iluminação para escritórios, 

estabelecimentos escolares e unidades de saúde são o centro das atenções da 

ESYLUX. Para tornar a exposição da sinergia entre automatização e iluminação 

e das respectivas vantagens mais fácil, compreensível e palpável, a presença do 

fabricante na feira Light + Building 2018 foi modernizada em todos os sentidos, 

como parte de um conceito de comunicação completamente novo. 

Novo conceito de feira com exemplos de soluções 
O stand principal dedicado à área electrotécnica tem um novo conceito, com 

uma distinção clara entre as áreas de atendimento e de exposição. Como é 

habitual, nesta última encontram-se expostos os produtos em que pode tocar. 

Contudo, a estrutura clara que permite aos visitantes obter uma visão completa 

de todas as séries ou produtos de iluminação e automatização, bem como para 

áreas interior e exteriores, e a respectiva sinergia, é uma novidade. Foram 

também adicionados exemplos de soluções concretas para diferentes tipos de 

espaço e locais de trabalho, com conceitos que vão desde escritórios individuais 

a quartos de pacientes, sendo demonstrada a forma como combinam facilmente 

automatização e iluminação entre si.  

Além do stand principal, a ESYLUX está representada pela primeira vez com um 

stand na área de exposições dedicada à iluminação, pelo que os visitantes 

também podem desfrutar de interessantes novidades relacionadas com a 
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inovação dos produtos. Um dos destaques é o controlo de Iluminação ESYLUX, 

a tecnologia de comando inteligente do fabricante para sistemas de iluminação 

eficientes. Na feira serão apresentadas variantes da unidade de comando do 

sistema que permitem uma instalação fácil por "plug and play", bem como uma 

rápida modernização mesmo durante o funcionamento. A ESYLUX apresenta 

ainda pela primeira vez um detector de presença para as novas versões DALI 2 

padrão e ESY Pen: Um novo aparelho "tudo em um" compatível com Bluetooth 

simplifica a colocação em funcionamento, o controlo à distância, a medição da 

luz e a gestão do projecto. 

 

Os visitantes interessados podem encontrar o stand principal da ESYLUX no 

pavilhão 11.1 (stand número D32) e o stand na área de exposições dedicada à 

iluminação no pavilhão 3.1 (stand número D95).  
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Fotografias e legendas 
(Todas as imagens: ESYLUX GmbH) 
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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 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 nos cinco continentes e está representada na Europa, Ásia e Oceânia com 

inúmeras subsidiárias. 


