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Enkel identifisering av 
intelligente automasjons- og 
lysløsninger: ESYLUX med 
nytt emballeringskonsept 
Produsenten ESYLUX har overhalt produktemballasjen sin, slik at kunden 
raskt og enkelt kan identifisere produktegenskapene. Nye, fargetro 
avbildninger og målangivelser og piktogrammer informerer om de viktigste 
bestemte egenskapene til et produkt, og lyskilder er merket iht. kravene i 
retningslinjene for miljøvennlig design. Slik kan du raskt tilordne de 
intelligente automasjons- og belysningsløsningene alle knutepunkter i 
distribusjonskanalen. 
 
Emballasje med godt beskrivende påskrift gjør det enklere og raskere å tilordne 

og identifisere produkter, og derfor har ESYLUX optimert emballasjen sin fra 

bunnen av, helt fra produksjonslageret frem til hyllene til forhandleren og 

monteringsstedet. 

 

Piktogrammer med all informasjon på ett brett 
Hver innpakning har merkingselementer som ESYLUX-logoen og en realistisk 

avbildning i farge av de aktuelle produktene. Piktogrammene på forsiden gir deg 

all informasjon om de viktigste egenskapene til disse produktene på ett brett. 

Elektroinstallatører kan dermed raskt finne riktig produkt for sine behov i 

salgsøyeblikket. Automatiseringen omfatter blant annet illustrasjoner av hele 

detekteringsområdet, anbefalt monteringshøyde og henvisningen til tidsavhengige 

styringsfunksjoner (for aktuell utrustning). Belysningen omfatter faktorer som 



  

 

 

 

lysutbytte, blendeverdi og ytterligere kjennetegn iht. kravene i miljøretningslinjene, 

f.eks. energiforbruk. 

 

Emballasjeoverflaten inneholder også utvendige produktmål og en QR-kobling 

som leder deg videre til det riktige produktområdet på ESYLUX-nettsiden. Videre 

har produsenten strømlinjeformet emballasjestørrelsen for alle tilstedeværelses- 

og bevegelsesdetektorer, slik at de blir enda enklere å gjenkjenne. «Med den nye 

emballasjeutformingen oppnår vi enda større oversiktlighet, forenkling og 

effektivitet ved ulike knutepunkter i verdiskapingskjeden, slik at kundeopplevelsen 

forbedres ytterligere», sier Anne Spielberg, leder for internasjonal markedsføring 

hos ESYLUX. 

 

Med øyeblikkelig virkning vil ESYLUX-emballasjen bli standardisert kontinuerlig 

og i serie i henhold til det nye designkonseptet, og kan følgelig sees på 

salgsstedet i elektronikkgrossister. 

 

 

 

 

 

  



  

 

 

 

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) 

 

 
Emballasje DEFENSOR 
Et av de første produktene med ny emballasje: Bevegelsesdetektorene for 

utendørs bruk i DEFENSOR-serien. 
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