
  

 

C OM U N I C AD O D E I M PR EN SA   
Ahrensburg, 10 de Maio de 2022  
 

Planear sinergias inteligentes 
entre automação e luz:  
Portal BIM da ESYLUX 
O novo portal BIM da ESYLUX já permite o acesso aos dados de produtos 
CAD em 2D e 3D de todas as soluções inteligentes de automação e 
iluminação do fabricante. Os projectistas e arquitectos podem, assim, 
planear os seus projectos digitais de forma eficiente e fácil com mais de 20 
formatos de saída específicos BIM e todas as versões correspondentes. 
Além disso, os dados estão disponíveis em quase 100 portais externos e 
mercados verticais. 
 

Em poucos anos, o processo Building Information Modeling (BIM) evoluiu para 

um passo importante em termos de digitalização da indústria da construção. O 

processo digital reúne todas as informações relevantes para o planeamento de 

um projecto e torna a construção mais eficiente e económica. Os projectistas e 

arquitectos que utilizam soluções inteligentes de automação e iluminação da 

ESYLUX agora também beneficiam do novo portal BIM do fabricante.  

 
Mais de 20 formatos de saída específicos BIM 
O portal BIM permite aceder a todos os dados de produtos CAD em 2D e 3D de 

toda a gama ESYLUX, repartida por automação para áreas interiores e 

exteriores, iluminação para áreas interiores e exteriores e acessórios. É possível 

seleccionar entre mais de 20 formatos de saída específicos BIM e todas as 

versões correspondentes. Por exemplo, REVIT, ARCHICAD, VECTORWORKS, 

BENTLEY, SPIRIT ou o formato de troca IFC. Para um nível de detalhe superior, 

todos os modelos de produtos estão também a ser continuamente optimizados 

para LOD 350. 

 



  

 

 

Ficha de dados em PDF para documentação 
Os utilizadores podem encontrar o portal BIM na área de assistência do website 

da ESYLUX. Uma função de cesto permite uma transferência abrangente de 

produtos, se necessário. Existe igualmente a opção de exportar uma ficha de 

dados como documento PDF para fins de documentação. Como alternativa, os 

dados BIM individuais de componentes específicos também podem ser obtidos 

na área de produtos do website. Além disso, qualquer pessoa que pesquise 

dados de produtos da ESYLUX noutros portais BIM deve agora encontrar o que 

procura, uma vez que esta informação está disponível em cerca de 100 portais 

externos e mercados verticais.  

 

 

 

 

 
  



  

 

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, sendo 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 e está representada na Europa, Ásia e Oceânia com 

inúmeras subsidiárias. 

 

Mais informações em www.esylux.com 
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Fotografias e legendas 

 
Portal BIM da ESYLUX Fonte: iStock/Nikada 
O portal BIM da ESYLUX permite o acesso aos dados de produtos CAD em 2D e 

3D de todas as soluções inteligentes de automação e iluminação do fabricante. 

 

  
Portal BIM da ESYLUX Fonte: ESYLUX 
Introdução aos detectores de presença e movimento da série DEFENSOR no 

portal BIM. 
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