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Soluções inteligentes de 
automação e iluminação 
facilmente identificáveis: o 
novo conceito de embalagem 
da ESYLUX 
O fabricante ESYLUX procedeu a uma renovação profunda do design das 
embalagens dos seus produtos, em particular para simplificar a 
identificação rápida das características dos produtos por parte dos seus 
clientes. Além de figuras com cores exactas e das dimensões, existem 
pictogramas que informam sobre as principais características específicas 
de um produto. As fontes de luz estão ainda identificadas relativamente aos 
requisitos dos regulamentos em matéria de concepção ecológica. Desta 
forma, as soluções inteligentes de automação e iluminação podem ser 
rapidamente atribuídas a todos os nós da cadeia de distribuição. 
 
Do armazém do fabricante à prateleira do grossista e, por fim, ao local de 

instalação: Uma vez que embalagens bem concebidas permitem identificar e 

atribuir produtos de forma rápida e descomplicada em qualquer lugar, a ESYLUX 

optimizou profundamente o design das suas embalagens. 

 

Pictogramas que fornecem informações num relance 
Além de elementos da marca, como o logótipo da ESYLUX, cada embalagem 

contém uma figura com as cores exactas do produto em questão, bem como 

pictogramas na parte dianteira que informam sobre as principais características 

num relance. Assim, os técnicos de instalações eléctricas conseguem encontrar 



  

 

 

 

rapidamente o produto certo para os seus requisitos no ponto de venda. Na área 

da automação, incluem-se, nomeadamente, a figura da área de cobertura global, 

a altura de montagem recomendada ou, no caso do respectivo equipamento, a 

observação relativa às funções de comando em função da hora. Na área da 

iluminação, trata-se de factores como o rendimento luminoso, o valor de 

encandeamento e marcações adicionais de acordo com os requisitos dos 

regulamentos em matéria de concepção ecológica como, por exemplo, o 

consumo de energia. 

 

A superfície da embalagem é complementada com os dados das medidas 

externas do produto e uma ligação QR que permite aos clientes acederem 

comodamente à área de produtos adequada do website da ESYLUX. Além disso, 

o fabricante procedeu à normalização da dimensão das embalagens dos 

detectores de presença e de movimento, o que simplifica ainda mais a 

identificação. "Com o novo design das embalagens aumentamos a transparência, 

a simplicidade e a eficiência em vários nós da cadeia de produção e da cadeia de 

distribuição, para um percurso ainda melhor do cliente", afirma Anne Spielberg, 

responsável pelo marketing internacional da ESYLUX. 

 

A partir de agora, as embalagens ESYLUX serão contínua e serialmente 

normalizadas de acordo com o novo conceito de design e serão vistas em 

conformidade no ponto de venda nos grossistas de electricidade. 

 

 

 

 

 

  



  

 

 

 

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 
 
 
Contactos 

ESYLUX GmbH 

Christian Schöps 

Assessor de comunicação empresarial 

T +49 (0) 4102 88 880-2017 

F +49 (0) 4102 88 880-333 

E christian.schoeps@esylux.com 

 

  

http://www.esylux./


  

 

 

 

Fotografias e legendas 
(Fonte: ESYLUX GmbH) 

 

 
Embalagem do DEFENSOR 
Um dos primeiros produtos com a nova embalagem: o detector de movimento no 

exterior da série DEFENSOR. 
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