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Intelligente automatiserings- 
en verlichtingsoplossingen 
die eenvoudig kunnen 
worden geïdentificeerd: 
ESYLUX met nieuw 
verpakkingsconcept 
Fabrikant ESYLUX heeft het ontwerp van de productverpakking 
fundamenteel aangepast, zodat klanten sneller de productkenmerken 
kunnen identificeren. Naast afbeeldingen in natuurgetrouwe kleuren en 
naast maataanduidingen geven pictogrammen informatie over de 
belangrijkste specifieke kenmerken van een product. Lichtbronnen zijn 
bovendien volgens de richtlijnen van de ecodesignrichtlijn gemarkeerd. Op 
deze manier kunnen de intelligente automatiserings- en 
verlichtingsoplossingen snel worden toegewezen op alle punten van de 
distributieroute. 
 
Van het magazijn van de fabrikant tot de plank in de gespecialiseerde 

groothandel tot de plaats van installatie: De goed ontworpen verpakking 

vereenvoudigt de snelle en ongecompliceerde identificatie en toewijzing van 

producten overal ter wereld, en ESYLUX heeft het verpakkingsontwerp 

fundamenteel geoptimaliseerd. 

 

Pictogrammen bieden in één oogopslag informatie 



  

 

 

 

Naast merkelementen, zoals het ESYLUX-logo, toont elke verpakking een 

waarheidsgetrouwe weergave van het betreffende product. Pictogrammen aan de 

voorzijde geven in één oogopslag informatie over de belangrijkste 

eigenschappen. Dit betekent dat elektrotechnisch installateurs snel het juiste 

product kunnen vinden voor hun behoeften, vooral op het verkooppunt. Op het 

gebied van automatisering omvat dit bijvoorbeeld het in kaart brengen van het 

totale detectiebereik, de aanbevolen montagehoogte of, indien aanwezig, de 

aanwijzing van tijdsafhankelijke regelfuncties. Op het gebied van verlichting zijn 

het factoren zoals lichtopbrengst, verblindingswaarde en extra markeringen 

volgens de richtlijnen van de ecodesignrichtlijn - zoals betreffende het 

energieverbruik. 

 

Het verpakkingsoppervlak wordt aangevuld met informatie over de externe 

afmetingen van het product; een QR-koppeling brengt de klant eenvoudig naar 

het juiste productgedeelte van de ESYLUX-website. Bovendien heeft de fabrikant 

de verpakkingsgrootte voor alle aanwezigheidssensoren en bewegingsmelders 

gestandaardiseerd, wat de herkenning nog verder vergemakkelijkt. "Met het 

nieuwe verpakkingsontwerp creëren we op veel punten van de waardeketen of 

het distributiekanaal meer transparantie, eenvoud en efficiëntie - voor een nog 

beter klanttraject", aldus Anne Spielberg, hoofd internationale marketing bij 

ESYLUX. 

 

De ESYLUX verpakkingen worden vanaf nu continu en serieel gestandaardiseerd 

volgens het nieuwe designconcept en zullen in de elektrogroothandel als zodanig 

worden gezien. 

 

 

 

 

 

  



  

 

 

 

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 
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VERPAKKING DEFENSOR 
Een van de eerste producten met nieuwe verpakking: De 

buitenbewegingsmelders van de serie DEFENSOR. 
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