
  

 

 

 

 
PR ES SEI N F OR M AT I ON   
Ahrensburg, 31. marts 2020 

  

Nyt navn til intelligente 
rumautomatiserings- og 
lysløsninger:  
ESYLUX optimerer 
produktbetegnelser 
For at gøre navigationen i produktporteføljen nemmere for kunderne 
standardiserer producenten ESYLUX navngivningen for automatisering og 
belysning. En ensartet grundstruktur og overensstemmelse med 
internationale industristandarder inden for belysning skal i den forbindelse 
bidrage til at gøre beskrivende engelske navne mere forståelige for tilbehør. 
Inden for kerneområdet for sensorer sker der ingen ændringer i 
betegnelserne for de igennem mange år velkendte tilstedeværelses- og 
bevægelsessensorer, der føres og er etableret internationalt. 
 
Forståelige produktbetegnelser med en klar struktur gør det hurtigt at orientere sig 

i produktporteføljen. For at gøre det nemmere for kunder at finde de rigtige 

rumautomatiserings- eller lysløsninger har ESYLUX derfor i stort omfang 

opdateret navngivningen. 

 

Belysning iht. international standard 
Betegnelserne både for rumautomatiserings- og belysningsprodukter starter 

fremover med serienavn efterfulgt af en forkortelse for produktkategorien. Herefter 

kommer de vigtigste differentiatorer. For belysning harmoniseres disse iht. den 

internationale industristandard, f.eks. for egenskaber og ydelsesdata som 

lysstrøm, CRI-værdi eller diffusor-karakteristik. Er en sensorer til intelligent 



  

 

 

 

lysstyring integreret i en lampe, kan dette ses på suffikset PD for Presence 

Detektor eller MD for Motion Detektor.  

 

De velkendte navne for tilstedeværelses- og bevægelsessensorer forbliver 
uændrede 
Fra 2020 overtages den nye grundstruktur for nyintroducerede produkter på 

automatiseringsområdet for at gøre hele produktporteføljen mere overskuelig på 

mellemlang og lang sigt. Som ny differentiator er bl.a. antallet af kontrollerbare 

lys- og HVAC-kanaler blevet tilføjet. Navnene på de igennem mange år velkendte 

tilstedeværelses- og bevægelsessensorer på kerneområdet for sensorer, som 

f.eks. for COMPACT-, FLAT- eller ATMO-serierne, forbliver derimod uændret. 

Kunderne kender dem så godt, at indførelsen af nye betegnelserne for dem ikke 

ville være en forbedring.  

 

Navne for tilbehør er desuden blevet revideret og ensrettet. ESYLUX anvender fra 

nu af enkle kendetegnende udtryk på engelsk til at beskrive komponenter. I takt 

med, at virksomheden bliver mere og mere international, skal den nye 

navngivning give en bedre forståelse på salgsmarkeder på tværs af kontinenter.  

 

En ordliste på ESYLUX-webstedet på serviceområdet 

(https://www.esylux.dk/service/name-concept/) samt i det nye ESYLUX-katalog 

2020/2021 giver en hurtig oversigt over betegnelserne for samtlige 

enhedskategorier. Producenten gør det endnu nemmere for kunder, der besøger 

produktområdet på webstedet: Et interaktivt tooltip viser en kort beskrivelse på 

produktsiderne for alle standardiserede navne, når man bevæger sig hen over det 

pågældende navn. 
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Om ESYLUX – Performance for Simplicity 
ESYLUX udvikler, fremstiller og driver intelligente automatiserings- og 

belysningsløsninger, der skaber mere livskvalitet og energieffektivitet i 

kontorbygninger, uddannelsesinstitutioner og i sundhedsvæsenet. Det enkelte 

menneskes ønsker og behov står i centrum, og virksomheden lægger særlig vægt 

på en nem anvendelse af sine produktløsninger. Engrosforhandlere, 

installationsfirmaer, elektroingeniører, lysdesignere samt arkitekter har som 

kunder og partnere tillid til vores mere end 50 år lange markedserfaring og til den 

personlige, faglige rådgivning, som vores ESYLUX-eksperter giver. Med vores 

forskning, udvikling og produktion på den tyske adresse i Ahrensburg lever 

producenten desuden op til de højeste kvalitetskrav. Vi distribuerer globalt: 

ESYLUX samarbejder med erfarne handelsvirksomheder og har et stort antal 

datterselskaber i Europa, Asien og Oceanien. 

Flere oplysninger på www.esylux.com 
 
 
Mediekontakt 

ESYLUX GmbH 

Christian Schöps 

Kontaktperson for virksomhedskommunikation 

Tlf. +49 4102 88 880-2017 

Fax +49 4102 88 880-333 

E-mail christian.schoeps@esylux.com 
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Billeder og billedtekster 
(Kilde: ESYLUX GmbH) 

 

 
Ændringer af produktnavne hos ESYLUX 
Et tooltip i produktområdet på ESYLUX-webstedet forklarer de enkelte navnedele. 
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