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Let identificerbare, 
intelligente automatiserings- 
og belysningsløsninger: 
ESYLUX i nyt 
emballagekoncept 
Producenten ESYLUX har ændret designet af sine produktemballager 
fundamentalt for særligt at forenkle den hurtige identifikation af 
produktegenskaberne. Ud over de farvetro illustrationer og målangivelserne 
oplyser piktogrammer om et produkts vigtigste, specifikke kendetegn, 
lyskilderne er desuden mærket i henhold til kravene i direktivet om 
miljøvenligt design. På den måde kan de intelligente automatiserings- og 
belysningsløsninger hurtigt indordnes i alle distributionskanalernes 
knudepunkter. 
 
Fra producentens lager via reolen hos grossisten til installationsstedet: Da godt 

designede emballager forenkler den hurtige, ukomplicerede identifikation og 

opdeling af produkter overalt, har ESYLUX grundlæggende optimeret sit 

emballagedesign. 

 

Piktogrammer informerer ved første øjekast 
Alle emballager viser ud over brandelementer som ESYLUX-logoet og nye 

produkter en farvetro illustration af det pågældende produkt, og piktogrammer på 

forsiden informerer ved første øjekast om dets vigtigste egenskaber. 

Elinstallatører kan således på salgsstedet hurtigt finde det rigtige produkt til deres 

behov. Inden for automatisering indgår f.eks. illustrationen af hele 



  

 

 

 

detekteringsområdet, anbefalet monteringshøjde eller – med passende udstyr – 

henvisningen til tidsafhængige styringsfunktioner. Inden for belysning er det 

faktorer som lysudbytte, blændværdi og yderligere mærkninger i henhold til 

kravene i direktivet om miljøvenligt design – som f.eks. energiforbruget. 

 

Emballageoverfladen fremhæves af detaljer om produktets udvendige mål, et QR-

link bringer bekvemt kunderne til det rigtige produktområde på ESYLUX-

hjemmesiden. Derudover har producenten gjort emballagestørrelsen til alle 

tilstedeværelses- og bevægelsessensorer mere ensartet, hvilket ligeledes letter 

identifikationen. „Med det nye emballagedesign skaber vi i forbindelse med de 

mange knudepunkter i værdikæden og distributionskanalerne mere 

gennemsigtighed, enkelhed og effektivitet – og dermed en endnu bedre 

kundeoplevelse“, siger Anne Spielberg, leder af international marketig hos 

ESYLUX. 

 

Med øjeblikkelig virkning standardiseres ESYLUX-emballage kontinuerligt og i 

serie i henhold til det nye designkoncept og kan følgelig ses på salgsstedet i 

elektronikgrossister. 

 

 

 

 

 

  



  

 

 

 

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 (0) 4102 88 880-2017 

Fax  +49 (0) 4102 88 880-333 

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

 

 
DEFENSOR-emballage 
Et af de første produkter i den nye emballage: Udendørs bevægelsessensorer i 

DEFENSOR-serien. 
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