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Nieuwe namen voor 
intelligente automatiserings- 
en verlichtingsoplossingen:  
ESYLUX optimaliseert 
productnamen 
Om de navigatie door het portfolio voor klanten makkelijker te maken, 
harmoniseert de fabrikant ESYLUX zijn naamconcept op het gebied van 
automatisering en verlichting. De uniforme basisstructuur en volledige 
overeenstemming met internationale industrienormen op het gebied van 
verlichting dragen net als de beschrijvende Engelse namen bij de 
accessoires bij aan de begrijpelijkheid. De naamgeving van de 
aanwezigheidssensoren en bewegingsmelders binnen de kernactiviteit 
sensoren, die internationaal zijn ingevoerd en gevestigd, blijven 
daarentegen onveranderd. 
 
Begrijpelijke productnamen met een duidelijke structuur zorgen voor een snelle 

oriëntatie binnen een portfolio. Om het voor klanten makkelijker te maken om te 

zoeken naar de juiste automatiserings- of verlichtingsoplossing, heeft ESYLUX 

zijn naamconcept daarom uitvoerig herzien. 

 

Verlichting geharmoniseerd volgens internationale norm 
De namen van zowel automatiserings- als verlichtingsproducten beginnen 

voortaan op uniforme wijze met de standaardnaam, gevolgd door een afkorting 

van de productcategorie. Vervolgens bevatten ze de belangrijkste differentiators. 

Deze worden op het gebied van verlichting volgens de internationale 



  

 

 

 

industrienorm geharmoniseerd, bijvoorbeeld bij kenmerken en prestatiegegevens 

zoals lichtstroom, CRI-waarde of diffusor-karakteristiek. Als er een sensor voor 

intelligente lichtregeling in een armatuur is geïntegreerd, kan deze aan de 

afkortingen PD voor Presence Detector of MD voor Motion Detector worden 

herkend.  

 

Vertrouwde namen van aanwezigheidssensoren en bewegingsmelders 
blijven ongewijzigd 
Vanaf 2020 krijgen nieuw ingevoerde producten op het gebied van automation de 

genoemde basisstructuur om op de middellange tot lange termijn de 

overzichtelijkheid binnen het gehele portfolio te verbeteren. Als nieuw 

differentiator komt daar onder andere het aantal regelbare licht- en HVAC-

kanalen bij. De namen van aanwezigheidssensoren en bewegingsmelders die al 

jaren in de kernactiviteit sensoren worden gebruikt, zoals de series COMPACT, 

FLAT of ATMO, blijven daarentegen ongewijzigd. Klanten zijn hier zo mee 

vertrouwd dat een nieuwe benaming voor deze producten geen verbetering zou 

betekenen.  

 

De namen van accessoires zijn bovendien herzien en gestandaardiseerd. 

ESYLUX gebruikt nu eenvoudige beschrijvende begrippen uit de Engelse taal 

voor de namen van de componenten. De internationalisering van de onderneming 

is dan ook bedoeld om de begrijpelijkheid op alle verkoopcontinenten te 

verbeteren.  

 

Een woordenlijst op de ESYLUX-website op het gebied van services 

(https://www.esylux.nl/service/name-concept/) en in de nieuwe ESYLUX-

catalogus 2020/2021 geeft het naamschema kort en overzichtelijk weer en biedt 

een direct overzicht van alle apparaatcategorieën. De fabrikant maak het klanten 

nu nog eenvoudiger de productpagina van de website bezoeken: Een interactieve 

tooltip geeft op de productpagina's bij alle geharmoniseerde namen een korte 

beschrijving van elk onderdeel van de naam wanneer u de muisaanwijzer over 

het element beweegt. 
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Over ESYLUX – Performance for Simplicity 
ESYLUX ontwikkelt, produceert en verkoopt intelligente automatiserings- en 

verlichtingsoplossingen, die in kantoorgebouwen, onderwijsinstellingen en 

zorginstellingen voor meer levenskwaliteit en energie-efficiëntie zorgen. In het 

middelpunt staan de wensen en behoeften van de individuele mens, waarbij het 

bedrijf bijzonder veel belang hecht aan productoplossingen die eenvoudig in 

gebruik zijn. Groothandelaren, installatiebedrijven, elektro- en lichtplanners en 

architecten vertrouwen als klanten en partners op meer dan 50 jaar ervaring in de 

markt en op het persoonlijke, vakkundige advies van de ESYLUX-experts. 

Onderzoek, ontwikkeling en productie vindt in de Duitse vestiging Ahrensburg 

plaats en daarmee voldoet de fabrikant bovendien aan de hoogste 

kwaliteitseisen. De verkoop vindt wereldwijd plaats: ESYLUX werkt met ervaren 

handelsondernemingen samen en wordt in Europa, Azië en Oceanië door talloze 

dochterondernemingen vertegenwoordigd. 

Meer informatie op www.esylux.com 
 
 
Perscontact 

ESYLUX GmbH 

Christian Schöps 

Functionaris bedrijfscommunicatie 

T +49 (0) 4102 88 880-2017 

F +49 (0) 4102 88 880-333 

E christian.schoeps@esylux.com 

 

  

http://www.esylux./


  

 

 

 

Foto's en fotobijschriften 
(Bron: ESYLUX GmbH) 

 

 
Productnaamconcept ESYLUX 
Een tooltip in het productgedeelte van de ESYLUX-website legt de bezoeker 

afzonderlijke onderdelen van de naam uit. 
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