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Novos nomes para soluções
inteligentes de automação e
iluminação:
ESYLUX optimiza
designações dos produtos
A fim de facilitar aos clientes a navegação no portefólio, o fabricante
ESYLUX harmoniza o conceito de atribuição de nomes nas áreas da
automação e iluminação. Uma estrutura de base uniforme e a conformidade
contínua com os padrões internacionais da indústria na área da iluminação,
assim como a introdução de nomes descritivos em inglês nos acessórios,
devem contribuir para uma maior compreensão por parte clientes. Por outro
lado, as designações dos detectores de presença e de movimento já
estabelecidas anteriormente no negócio central dos sensores e já lançadas
e estabelecidas a nível internacional permanecem inalteradas.
Ao consultar um portefólio, as descrições de um produto compreensíveis e com
uma estrutura clara proporcionam uma orientação rápida. Para facilitar ao cliente
a pesquisa das soluções adequadas de automação e iluminação, a ESYLUX
efectuou uma revisão ampla do seu conceito de atribuição de nomes.
Iluminação harmonizada segundo padrões internacionais
No futuro, as designações dos produtos de automação e de iluminação
começarão de forma consistente com o nome de série, seguido de uma forma
abreviada do tipo de produto. Em seguida, incluirão os diferenciadores mais
importantes. Na área da iluminação, estes serão harmonizados em conformidade

com os padrões internacionais da indústria, por exemplo, nas características e
dados de desempenho como fluxo luminoso, valor de CRI ou características do
difusor. Se um sensor de comando inteligente da luz estiver integrado numa
luminária, é possível reconhecê-lo através das abreviaturas PD para Presence
Detector (detector de presença) ou MD para Motion Detector (detector de
movimento).
Nomes de detectores de presença e de movimento conhecidos
permanecem inalterados
Na área da automação, a partir de 2020, a referida estrutura de base integra os
novos produtos lançados, a fim de melhorar a clareza do portefólio na sua
totalidade a médio a longo prazo. Entre outros, o número de canais de luz e
AVAC controláveis é introduzido como um dos novos diferenciadores. Por outro
lado, os nomes dos detectores de presença e movimento já estabelecidos
anteriormente no negócio central dos sensores como, por exemplo, as séries
COMPACT, FLAT ou ATMO, permanecem inalterados. Os clientes estão tão
familiarizados com eles que alterá-los não apresentaria nenhuma melhoria.
Os nomes dos acessórios também foram revistos e padronizados. A partir de
agora, a ESYLUX utiliza termos descritivos simples em inglês para as
designações dos componentes. Tendo em conta a crescente internacionalização
da empresa, tal deve garantir uma melhor compreensão em todos os continentes
de venda.
Um glossário na página Web da ESYLUX na área de assistência
(https://www.esylux.com/service/name-concept/), bem como no novo catálogo
ESYLUX 2020/2021, apresenta o esquema de nomes de forma breve e clara,
fornecendo uma visão geral imediata de todas as categorias dos dispositivos. O
fabricante torna a compreensão dos novos nomes ainda mais fácil para os
clientes que visitam a área do produto na página Web: Ao passar o rato por cima
de cada secção do nome em todos os nomes harmonizados nas páginas do
produto, surge uma dica de contexto com uma breve descrição.

Sobre a ESYLUX – Performance for Simplicity
A ESYLUX desenvolve, produz e comercializa soluções inteligentes de
automação e iluminação que garantem uma melhor qualidade de vida e eficiência
energética em edifícios de escritórios, estabelecimentos escolares e unidades de
saúde. No ponto central encontram-se os desejos e as necessidades dos
indivíduos, sendo que a empresa atribui um valor especial a uma aplicação fácil
das suas soluções de produtos. Grossistas, empresas de instalação, técnicos
responsáveis pelo planeamento eléctrico e da iluminação e arquitectos confiam,
enquanto clientes e parceiros, na experiência no mercado de mais de 50 anos,
assim como no aconselhamento técnico pessoal dos especialistas da ESYLUX.
Com a investigação, o desenvolvimento e a produção nas instalações alemãs em
Ahrensburg, o fabricante cumpre, além disso, os mais elevados requisitos de
qualidade. O mercado é global: por isso, a ESYLUX coopera com empresas
comerciais experientes e está representada na Europa, Ásia e Oceânia com
inúmeras subsidiárias.
Para mais informações, visite www.esylux.com
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Conceito de atribuição de nomes dos produtos ESYLUX
As dicas de contexto na área dos produtos na página Web da ESYLUX
esclarecem o utilizador relativamente a cada componente do nome.

