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Det nye multitalentet 
for installasjon:  
ESY-Pen fra ESYLUX  
Med ESY-Pen presenterer ESYLUX et nyttig alt-i-ett-apparat for enkel 
idriftsetting, fjernstyring, lysmåling og prosjektforvaltning. Med Bluetooth-
funksjonen er det mulig med kommunikasjon mellom mobile sluttapparater 
og de intelligente automasjons- og lysløsningene fra ESYLUX uavhengig av 
fysiske grensesnitt. Dermed avløser ESY-Pen samtidig 
universalfjernkontrollen fra produsenten 
 
Fjernstyringen av apparater via app og Bluetooth har for lengst blitt standard 

mange steder. Med de intelligente automasjons- og lysløsningene fra ESYLUX 

gjøres dette umiddelbart med ESY-Pen: En multifunksjonelt alt-i-ett-apparat for 

enkel idriftsetting, fjernstyring, lysmåling og prosjektadministrasjon. 

 

Brofunksjon for enkel konfigurasjon og prosjektforvaltning 
Brofunksjonen i ESY-Pen tillater direkte kommunikasjon mellom mobile 

sluttapparater og tilstedeværelsesdetektorer eller lyssystemer fra ESYLUX. Slik 

kan man konfigurere installerte anlegg enkelt og greit via ESY-App, og sette dem i 

drift. Silikonspissen på ESY-Pen viser seg også å være nyttig. Den er ment som 

inntastingsstift for berøringsoverflatene på mobile sluttapparater.  

 

Sammen med appen blir ESY-Pen til en mobil prosjektforvalter. Konfigurasjoner 

for hele prosjekter kan lagres ved hjelp av appen og hentes fram senere – for 

opptil 64 rom per etasje. Dette gir ikke bare mer oversikt, det gjør det også mulig 

med en enkel overføring av lagrede parametre til tilsvarende produkter eller rom 

via kloning. I tillegg kan prosjektfilen for eksempel brukes som spesifikasjon. En 

prosjektrapport kan eksporteres som PDF-dokument for dette. 



 

 

 

Integrert lyssensor for optimal måling og regulering 
Lyssensoren på ESY-Pen har en dobbel funksjon. For det første gjør den en 

separat lux-måler overflødig ved idriftsetting. For det andre fører den selv til en 

spesielt presis lysmåling og -regulering ved bruk: Som bordapparat plassert i 

ladestasjonen på arbeidsflaten måler den nøyaktig det lyset som er viktig for de 

visuelle oppgavene. ESY-Pen sender resultatene direkte til 

tilstedeværelsesdetektoren eller lyssystemet, som igjen tilpasser 

belysningsstyrken til den aktuelle lyssituasjonen. For lysplanleggingen betyr dette 

høy pålitelighet, mens sluttbrukeren nyter godt av den optimaliserte reguleringen. 

 

Enkel fjernstyring på arbeidsplassen 
Ved hjelp av tre taster på huset kan sluttbrukeren i tillegg bruke ESY-Pen som 

enkel fjernkontroll mens den står i ladestasjonen. Avhengig av typen styrt detektor 

kan lyset slås av og på med pennen, eller også dimmes. Med ELC-løsninger med 

SymbiLogics energieffektive Human Centric Lighting fra ESYLUX kan i tillegg 

lysfargen endres etter ønske. I anlegg med lagrede scener kan de hentes fram 

ved hjelp av et enkelt tastetrykk.  

 

ESY-Pen avløser universalfjernkontrollen fra ESYLUX og er bakoverkompatibel 

med alle tilstedeværelses- og bevegelsesdetektorer som nå er tilgjengelige fra 

produsenten. For idriftsetting av fremtidige detektorer er den helt nødvendig. Den 

lades opp i ladestasjonen via USB og viser den aktuelle ladetilstanden. ESY-

appen er tilgjengelig uten ekstra kostnad.  

 

  



 

 

Om ESYLUX – Performance for Simplicity 
ESYLUX utvikler, produserer og distribuerer intelligente automasjons- og 

belysningsløsninger som sørger for økt livskvalitet og energieffektivitet på 

kontorer og i utdannings- og helseinstitusjoner. Det er enkeltmenneskenes ønsker 

og behov som står i sentrum. Derfor legger bedriften spesiell vekt på at 

produktløsningene deres skal være brukervennlige. Grossister, 

installasjonsbedrifter, elektro- og belysningsplanleggere og arkitekter har satt sin 

lit til våre 50 år med markedserfaring og ESYLUX-ekspertenes veiledning. 

Forskningen, utviklingen og produksjonen som finner sted ved det tyske 

hovedkvarteret i Ahrensburg, setter produsenten i stand til å overholde de 

høyeste kvalitetskrav. Bedriften er global: ESYLUX arbeider på fem kontinenter, 

samarbeider med erfarne handelsbedrifter og er representert i Europa, Asia og 

Oseania med en rekke datterselskaper. 

Du finner mer informasjon på www.esylux.com 
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Med ESY Pen får man en enkel idriftsetting og prosjektforvaltning 
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Lysmåling direkte på arbeidsflaten og bekvem fjernstyring 
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