
  

 

 

 

C OM U N I C AD O D E I M PR EN SA   
Ahrensburg, 9 de Junho de 2022  
  

Soluções inteligentes de 
automação e iluminação em 
foco:  
catálogo ESYLUX 2022/2023 
 
Com o catálogo 2022/2023, o fabricante ESYLUX apresenta a gama e a 
respectiva representação actualizadas do seu portefólio de produtos para 
automação e iluminação inteligente. O catálogo foi agora complementado, 
entre outros, para incluir esquemas elétricos otimizados e rotulagem de 
eficiência energética de acordo com a atual Diretiva de Ecodesign.. Além 
disso, é disponibilizada ao leitor uma introdução simples às novas 
soluções para a norma industrial DALI-2.  
 
Reduzir o impacto ambiental dos produtos relacionados com o consumo de 

energia, considerando todo o seu ciclo de vida: este é o objectivo da directiva 

europeia relativa ao design ecológico, que estabelece, entre outros, requisitos 

mínimos para o design de fontes de luz e de dispositivos de comando em 

separado. Como tal, a ESYLUX identifica igualmente os produtos 

correspondentes no novo catálogo 2022/2023. 

 

Classes de eficiência energética também para fontes de luz de produtos 
circundantes 
Em 242 páginas, o catálogo apresenta todas as séries de automação e 

iluminação, divididas em áreas interiores e exteriores: desde detectores de 

presença e movimento a sistemas de iluminação ELC com instalação "plug and 

play" e Human Centric Lighting eficiente em termos energéticos. A ESYLUX não 

identifica apenas os produtos classificados como fontes de luz com os índices 

adequados de eficiência energética, conforme exigido por lei. A fim de garantir a 



  

 

 

 

máxima transparência, a eficiência energética da respectiva fonte de luz é 

também indicada para os denominados produtos circundantes. 

 

 

Representação optimizada de todos os esquemas eléctricos 
Em resposta aos pedidos dos clientes, a ESYLUX integrou igualmente os 

esquemas eléctricos de todo o portefólio numa concepção optimizada no novo 

catálogo. As representações fazem a distinção entre diversos modos de 

funcionamento, por exemplo, ao utilizar diferentes tipos de comandos ou ao ligar 

vários detectores de presença em paralelo. Especialmente para os novos 

detectores de presença APC10 para DALI-2, o catálogo também disponibiliza 

uma introdução simples ao conceito de comando descentralizado em várias 

divisões e às suas vantagens.  

 

O catálogo ESYLUX 2022/2023, que inclui uma estrutura simples, ilustrações de 

grande escala e apresentações de séries concisas, em versão impressa – ou 

melhor ainda, e no sentido de obter uma gestão ambiental sustentável e reduzir a 

utilização de papel, transferir o mesmo a partir do centro multimédia da página 

Web da ESYLUX:  

https://www.esylux.pt/servico/centro-multimedia 
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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. Distribuidores, instaladores, projetistas 

responsáveis pelo planeamento eléctrico e da iluminação, e arquitectos confiam, 

enquanto clientes e parceiros, nos mais de 50 anos de experiência de mercado, 

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, visite www.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) 
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