COMUNICADO DE IMPRENSA
Ahrensburg, 20 de Agosto de 2019

Soluções inteligentes de
automação e iluminação em
foco:
A ESYLUX publica o
Catálogo 2019/2020
Independentemente de se tratar de uma área interior ou exterior, de um
detector de presença ou de um sistema de iluminação inteligente, com o
novo Catálogo 2019/2020 o fabricante ESYLUX apresenta a sua gama
completa de iluminação e automação com uma apresentação
profundamente renovada. As apresentações abrangentes dos produtos e
das aplicações, as características principais das séries e uma estrutura
clara proporcionam ao leitor uma orientação rápida em cerca de 260
páginas. Eis o ponto central: A sinergia entre automação e iluminação para
uma maior qualidade de vida e eficiência energética.
Através da combinação das áreas de negócio da automação e da iluminação,
bem como do desenvolvimento de soluções inteligentes de iluminação e
automação num só fornecedor, o fabricante ESYLUX alcançou uma posição
privilegiada. Para também torná-lo claro durante a apresentação da gama, os
catálogos introdutórios individuais de ambas as áreas foram incorporados no
catálogo geral, cuja apresentação foi, agora, mais uma vez profundamente
revista.
Representações de grandes dimensões, título de série concisos
O Catálogo ESYLUX 2019/2020 apresenta todas as séries de iluminação e
automação, divididas por áreas exteriores e interiores, em aproximadamente 260

páginas. A gama conta com detectores de presença como, por exemplo, os das
séries FLAT ou BASIC, sistemas de iluminação ELC com instalação "plug & play”
e Human Centric Lighting eficiente energeticamente da tecnologia SymbiLogic. A
estrutura habitual da gama do website da ESYLUX, uma mistura de imagens de
grandes dimensões relativas aos produtos e à sua aplicação, bem como os
títulos de série concisos, simplificam a orientação logo ao folhear as páginas.
Na primeira página de cada série, o leitor tem acesso às informações
introdutórias mais importantes através das características principais e de uma
breve descrição. Segue-se uma visão geral das principais vantagens e das
características específicas dos produtos através de representações gráficas
esclarecedoras. Estas incluem os campos e os alcances de detecção dos
detectores de presença e de movimento, na área da automação, e as curvas de
distribuição da intensidade luminosa, na área da iluminação. Cada secção sobre
uma série termina com listas de produtos em forma de tabela com detalhes
relacionados com as diferentes variantes.
As novidades na gama também são fáceis de identificar, estando claramente
assinaladas com uma estrela que as torna visíveis de imediato.
O Catálogo ESYLUX 2019/2020 já pode ser descarregado no centro multimédia
do website da ESYLUX:
https://www.esylux.pt/servico/centro-multimedia/

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
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Catálogo ESYLUX 2019/2020

Nova organização e estrutura: Introdução simples às séries
(aqui: Detectores de movimento e de presença FLAT)

