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Nye navn for intelligente 
automasjons- og 
belysningsløsninger:  
ESYLUX optimaliserer 
produktbetegnelser 
For å gjøre det lettere for kunder å navigere gjennom porteføljen 
harmoniserer produsenten ESYLUX navnekonseptet sitt for områdene 
automasjon og belysning. En enhetlig grunnstruktur og en gjennomgående 
overensstemmelse med internasjonale bransjestandarder innen belysning 
skal bidra like mye til mer forståelighet som beskrivende engelske navn på 
tilbehøret. I kjerneforretningsområdet sensorikk forblir betegnelsene på de 
godt etablerte tilstedeværelses- og bevegelsesdetektorene, som er 
internasjonalt innført og etablert, derimot uendret. 
 
Forståelige produktbetegnelser med en klar struktur bidrar til rask orientering 

innad i en portefølje. For å gjøre det lettere for kunder å søke etter den riktig 

automasjons- eller belysningsløsningen har ESYLUX derfor gjennomgående 

omarbeidet navnekonseptet. 

 

Belysning harmonisert etter internasjonal standard 
Betegnelsene på både automasjons- og belysningsprodukter begynner fra nå av 

enhetlig med serienavnet, etterfulgt av en forkortelse av produktkategorien. 

Deretter inneholder de de viktigste differensiatorene. På området belysning blir 

disse harmonisert i henhold til internasjonal bransjestandard, for eksempel etter 

kjennetegn og ytelsesdata som lysstrøm, CRI-verdi eller diffusorkarakteristikk. 



  

 

 

 

Hvis en sensorikk for intelligent lysstyring er integrert i en lampe, kan denne 

gjenkjennes på akronymene PD for Presence Detector eller MD for Motion 

Detector.  

 

Kjente tilstedeværelses- og bevegelsesdetektornavn forblir uendret 
På området automasjon tas den nevnte strukturen i bruk på nye produkter som 

innføres fra 2020, for å forbedre oversiktligheten innad i hele porteføljen på 

middels til lang sikt. Som ny differensiator kommer i tillegg blant annet antallet 

styrbare lys- og HLK-kanaler. Navnene på de godt etablerte tilstedeværelses- og 

bevegelsesdetektorene i kjerneforretningsområdet sensorikk, som for eksempel 

seriene COMPACT, FLAT eller ATMO, forblir derimot uendret. Kunder er så 

fortrolige med disse at en nybenevning av dem ikke blir en forbedring.  

 

Navnene på tilbehøret blir også bearbeidet og gjort enhetlig. ESYLUX bruker fra 

og med nå enkle beskrivende begreper fra det engelske ordforrådet som 

betegnelser på komponenter. I overensstemmelse med den pågående 

internasjonaliseringen av bedriften skal dette gi en bedre forståelighet på alle 

kontinenter.  

 

Et glossar på ESYLUX-nettsiden på området Tjenester 

(https://www.esylux.no/service/name-concept/) samt i den nye ESYLUX-

katalogen 2020/2021 dechiffrerer navnemønsteret kort og oversiktlig og gir et 

umiddelbart overblikk over samtlige apparatkategorier. Produsenten gjør det enda 

enklere for kunder som går til produktområdet på nettsiden: Et interaktivt 

verktøytips viser en kort beskrivelse av hver navnebestanddel ved alle 

harmoniserte navn på produktsidene når man beveger musen over disse. 
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Om ESYLUX – Performance for Simplicity 
ESYLUX utvikler, produserer og distribuerer intelligente automasjons- og 

belysningsløsninger som sørger for økt livskvalitet og energieffektivitet på 

kontorer og i utdannings- og helseinstitusjoner. Det er enkeltmenneskenes ønsker 

og behov som står i sentrum. Derfor legger bedriften spesiell vekt på at 

produktløsningene deres skal være brukervennlige. Grossister, 

installasjonsbedrifter, elektro- og belysningsplanleggere og arkitekter har satt sin 

lit til våre mer enn 50 år med markedserfaring samt ESYLUX-ekspertenes 

personlige veiledning. Forskningen, utviklingen og produksjonen som finner sted 

ved det tyske hovedkvarteret i Ahrensburg, setter produsenten i stand til å 

overholde de høyeste kvalitetskrav. Bedriften er global: ESYLUX arbeider med 

erfarne handelsbedrifter og er representert i Europa, Asia og Oseania med en 

rekke datterselskaper. 

Du finner mer informasjon på www.esylux.com 
 
 
Mediekontakt 

ESYLUX GmbH 

Christian Schöps 

Kontaktperson bedriftskommunikasjon 

T +49 (0) 4102 88 880-2017 

F +49 (0) 4102 88 880-333 

E christian.schoeps@esylux.com 
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Bilder og bildetekster 
(Kilde: ESYLUX GmbH) 

 

 
Produktnavnkonsept ESYLUX 
Et verktøytips på produktområdet på ESYLUX-nettsiden forklarer den besøkende 

de enkelte navnebestanddelene. 
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