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Älykkäiden automaatio- ja 
valaistusratkaisujen uudet 
nimet:  
ESYLUX optimoi tuotenimet 
Jotta asiakkaat voivat selata tuotevalikoimaa entistäkin helpommin, 
ESYLUX on harmonisoinut nimeämiskäytäntönsä automaatio- ja 
valaistusratkaisujen osalta. Valaistustuotteiden osalta selkeyttämiseen on 
pyritty noudattamalla yhdenmukaista perusrakennetta ja alan kansainvälisiä 
standardeja. Lisäksi lisävarusteille on annettu kuvaavat englanninkieliset 
nimet. Muutokset eivät kuitenkaan koske yrityksen ydintoimialaa, eli 
antureita, sillä läsnäolo- ja liikeilmaisimien nimet ovat jo vakiintuneita 
kansainvälisessä käytössä. 
 
Helposti ymmärrettävät ja selkeää rakennetta noudattavat tuotenimet helpottavat 

valikoiman selaamista. ESYLUX on uudistanut merkittävästi 

nimeämiskäytäntöjään, jotta asiakkaiden olisi entistä helpompi löytää 

tarvitsemansa automaatio- ja valaistusratkaisut. 

 

Valaistustuotteet on harmonisoitu kansainvälisten standardien mukaisesti 
Jatkossa sekä automaatio- että valaistustuotteiden nimet alkavat sarjan nimellä, 

jota seuraa tuoteryhmän lyhenne. Seuraavana nimessä on mainittu tärkeimmät 

yksilöivät tekijät. Valaistustuotteiden osalta ne on harmonisoitu alan 

kansainvälisten standardien mukaisesti. Tämä tarkoittaa esimerkiksi 

ominaisuuksia ja suoritustietoja, kuten valovirtaa, CRI-arvoa tai diffuusorin 

ominaisuuksia. Jos valaisimeen on integroitu tunnistinjärjestelmä, siitä on 



  

 

 

 

merkintänä esimerkiksi PD (presence detector, läsnäoloilmaisin) tai MD (motion 

detector, liikeilmaisin).  

 

Vanhat tutut läsnäolo- ja liikeilmaisimien nimet säilyvät ennallaan 
Vuodesta 2020 alkaen uusien automaatiotuotteiden nimissä noudatetaan tässä 

kuvattua rakennetta, mikä selkeyttää koko tuotevalikoimaa keskipitkällä ja pitkällä 

aikavälillä. Yhtenä uutena yksilöivänä tekijänä käytetään ohjattavien valaisinten ja 

HVAC-kanavien määrää. Ydintoimialan vakiintuneiden läsnäolo- ja 

liikeilmaisimien nimet, kuten COMPACT-, FLAT- ja ATMO-sarjat, säilyvät 

ennallaan. Nämä nimet ovat asiakkaille jo niin tuttuja, ettei niiden muuttaminen 

toisi parannuksia.  

 

Lisävarusteiden nimet on myös päivitetty ja standardoitu. ESYLUX käyttää 

jatkossa komponenttien nimissä yksinkertaisia englanninkielisiä termejä. 

Yrityksen toiminnan kansainvälistyessä tämän käytännön ansiosta tuotenimet 

ovat helpommin ymmärrettäviä kaikilla markkina-alueilla.  

 

Nimeämiskäytäntö ja tuoteryhmät on esitelty lyhyesti ESYLUX-sivuston 

Asiakaspalvelut-osion (https://www.esylux.fi/asiakaspalvelut/name-concept/) 

sanastossa ja uudessa ESYLUX 2020/2021 -tuoteluettelossa. Tuotevalikoiman 

selaaminen valmistajan sivustossa on vieläkin helpompaa: kun osoittimen siirtää 

harmonisoidun nimen kunkin osan päälle, näkyviin tulee työkaluvihje, jossa on 

kyseisen osan kuvaus. 
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ESYLUX – Performance for Simplicity 
ESYLUX kehittää, tuottaa ja myy automaatio- ja valoratkaisuja, jotka parantavat 

elämänlaatua ja energiatehokkuutta toimistorakennuksissa, opetustiloissa ja 

sairaanhoitolaitoksissa. Keskiössä ovat yksilölliset toiveet ja tarpeet, ja 

yrityksemme panostaa erityisesti tuoteratkaisujen helppokäyttöisyyteen. Yli 50 

vuoden kokemus alalta on antanut meille niin tukkukauppiaiden, asennuksia 

tekevien yritysten, sähkö- ja valosuunnittelijoiden kuin arkkitehtienkin 

luottamuksen. Asiakkaamme ja kumppanimme luottavat myös ESYLUXin 

asiantuntijoiden tarjoamaan neuvontaan. Tutkimus, kehitys ja tuotanto Saksan 

Ahrensburgissa takaa tuotteiden korkean laadun. Toimintamme on 

maailmanlaajuista: ESYLUX tekee yhteistyötä kokeneiden yritysten kanssa. Useat 

tytäryhtiöt edustavat sitä Euroopassa, Aasiassa ja Oseaniassa. 

Lisätietoja on osoitteessa www.esylux.fi 
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Kuva & kuvatekstit 
(Lähde: ESYLUX GmbH) 

 

 
ESYLUXin tuotteiden nimeämiskäytäntö 
Nimien osat on kuvattu ESYLUX-sivuston tuotealueella näkyvissä 

työkaluvihjeissä. 
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