
  

 

 

 

 
PR ES SI N F OR M AT I ON   
Ahrensburg, den 31 mars 2020 

  

Nya namn för intelligenta 
automations- och 
ljuslösningar:  
ESYLUX optimerar 
produktbeteckningar 
För att göra det lättare för kunderna att orientera sig bland sortimentet har 
tillverkaren ESYLUX harmoniserat namnkonceptet inom automation och 
belysning. En enhetlig grundstruktur och genomgående överensstämmelse 
med internationella industristandarder inom belysning kommer också bidra 
till ökad tydlighet, precis som beskrivande namn på engelska på tillbehören. 
Inom kärnområdet sensorteknik förblir däremot namnen på närvaro- och 
rörelsedetektorer oförändrade eftersom de är internationellt använda och 
etablerade. 
 
Lättförståeliga produktbeskrivningar med tydlig struktur gör det lättare att snabbt 

orientera sig bland utbudet. För att göra det lättare för kunderna att hitta de rätta 

automations- och ljuslösningarna har ESYLUX därför gjort om sitt namnkoncept i 

grunden. 

 

Belysning harmoniserat enligt internationell standard 
Beteckningarna för såväl automations- som belysningsprodukter börjar från och 

med nu på enhetligt sätt med serienamn följa av en förkortning av 

produktkategorin. Du får även de viktigaste differentiatorerna. Inom belysning har 

de harmoniserats enligt internationell industristandard, till exempel efter 

egenskaper och prestandauppgifter som ljusflöde, CRI-värde eller diffusor-



  

 

 

 

egenskaper. Om sensortekniken för ljusstyrning är integrerad i en armatur går det 

att se på förkortningen PD för Presence Detector eller MD för Motion Detector.  

 

De etablerade namnen för närvaro- och rörelsedetektorer förblir 
oförändrade 
Från och med 2020 kommer nya produkter inom automation att anamma den nya 

grundstrukturen för att på medellång och lång sikt göra hela sortimentet med 

översiktligt. Antalet styrbara ljus- och HLK-kanaler tillkommer som ny 

differentiator. Inom kärnområdet sensorteknik kommer däremot namnen på 

väletablerade närvaro- och rörelsedetektorer, till exempel serierna COMPAT, 

FLAT eller ATMO, att förbli oförändrade. Kunderna är så välbekanta med dem att 

ett namnbyte inte skulle leda till någon förbättring.  

 

Även tillbehörens namn har gåtts igenom och gjorts enhetliga. Från och med nu 

betecknar ESYLUX komponenterna med enkla, beskrivande ord på engelska. 

Med tanke på företagets ökade internationalisering kommer det att leda till bättre 

förståelse på alla kontinenter.  

 

En ordlista på servicedelen av ESYLUX webbplats 

(https://www.esylux.se/service/name-concept/) samt i den nya ESYLUX-katalogen 

2020/2021 förklarar namnschemat kort och översiktligt samtidigt som den ger en 

överblick över alla produktkategorier. Tillverkaren gör det ännu lättare för som 

besöker webbplatsen produktområde: Om man går till produktsidorna och för 

musen över de harmoniserade namnen visas en kort beskrivning av varje del av 

namnet i en inforuta. 

 

 

 

https://www.esylux.se/service/name-concept/


  

 

 

 

Om ESYLUX – Performance for Simplicity 
ESYLUX utvecklar, producerar och säljer intelligenta automations- och 

ljuslösningar som ger bättre livskvalitet och energieffektivitet på kontor, i skolor 

och på vårdinrättningar. I centrum står enskilda människors önskningar och 

behov, och företaget värderar enkelt handhavande i produktlösningarna särskilt 

högt. Grossister, installationsfirmor, el- och ljuskonsulter och arkitekter litar som 

kunder och partner till den mer än 50-åriga erfarenheten av marknaden och 

ESYLUX personliga expertråd. Med den forskning, utveckling och produktion som 

bedrivs vid det tyska sätet i Ahrensburg uppfyller tillverkaren dessutom de högsta 

kvalitetskraven. Företaget är globalt: ESYLUX arbetar tillsammans med erfarna 

handelsföretag och är representerade i Europa, Asien och Oceanien med en 

mängd dotterbolag. 

Mer information finns på www.esylux.com 
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Bilder och bildtexter 
(Källa: ESYLUX Sverige AB) 

 

 
Namnkoncept för produkter ESYLUX 
En inforuta i produktdelen av ESYLUX webbplats förklarar namnets 

beståndsdelar för kunden. 
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