
  

 

 

 

 
P R E SS E IN F OR MAS J ON   
Ahrensburg, Tyskland, tirsdag tirsdag 16. mars 2021 

  

Lyssettingsredigering og 
samlet overføring:  
Oppdatering for ESY-App  
Med ESY-appen kan brukeren programmere og fjernstyre automasjons- og 
belysningsløsninger fra ESYLUX. Prosjektkonfigurasjoner kan også 
administreres og dokumenteres mobilt. Nyeste versjon sørger nå for 
komfortabel navigering på flere områder og utvider funksjonsomfanget. Med 
lyssettingsredigeringen kan du da opprette en enkel konfigurasjon for ulike 
brukssituasjoner, og den fungerer som en samlet overføring av flere 
parameter. 
 
Programmering med et mobilt sluttapparat blir stadig mer populært innen teknisk 

bygningsutrustning. Med ESY-appen kan du programmere intelligente 

automasjons- og belysningsløsninger fra ESYLUX. Dette gjøres enten direkte via 

smarttelefon, hvis apparatet har en Bluetooth-modul, eller sammen med ESY-

Pen, som da utgjør en bro til infrarød sensor. Den nyeste appversjonen byr på 

flere nyheter. 

 

Lyssettingsredigering for enkel, situasjonsavhengig konfigurering 
Med lyssettingsredigering kan du opprette en enkel konfigurasjon for 

belysningsscenarier med lyssystemer med ESYLUX Light Control. For hvert 

scenarie kan man definere og fastsette effekten i hver lyskanal.. Hvis systemet 

har Tunable White, kan også lysfargen fastsettes. Hvis et konvensjonelt 

sluttapparat, slik som ventilasjonen, er integrert i systemet via en DALI-aktuator, 

kan brukeren slå det av og på avhengig av lyssettingen. Som i samleappen velger 

du også her verdier og funksjoner med rullene, ikke skyvelinjalen. Dette gjør 

betjeningen enklere.  



  

 

 

 

 

Samlet overføring for raskere oppstart 
Ved programmering av apparater med større funksjonsomfang, slik som 

DEFENSOR-bevegelsesdetektorer for utendørs bruk, gjør ESY-appen det mulig 

med samlet oveføring. Brukeren trenger da ikke å sende parameterendringer til 

apparatet enkeltvis. I stedet kan brukeren overføre endringer til alle samtidig på 

én gang. Slik sparer du mye tid ved idriftsetting. Deretter kan du sende denne 

gruppen med endringer videre til andre apparater av samme type med ett 

tastetrykk. Disse såkalte klonene øker tempoet vesentlig for produkter som 

brukes ofte.  

 

I en prosjektkonfigurasjon lagrer ESY-appen all programmering automatisk. Hvis 

en bruker sletter eller forandrer gruppen med endringer, kan brukeren overføre 

alle endringene senere. Dermed er det mulig å fullføre en konfigurasjon på 

kontoret, for så å sende dem til apparater på byggeplassen. Overflaten til ESY-

appen er dessuten optimalisert for en smarttelefons skjermstørrelse. 

 

Mobil prosjektadministrasjon med PDF-eksport 
Med den mobile prosjektadministrasjonen til ESY-appen kan brukeren lagre og 

hente frem konfigurasjoner for opp til 64 etasjer, hver med 64 rom og opp til 64 

apparater per rom. Prosjektfilen, som kan gjøres obligatorisk å lese, kan sendes 

og skrives ut i PDF-format. For at dette skal bli lettere å lese har PDF-oppsettet 

blitt optimalisert å gjeldende versjon. Merknadsfeltet kan brukes for å legge til 

utfyllende informasjon. 

 

ESY-appen kan lastes ned gratis for iOS og Android i de respektive Stores.  

 
  



  

 

 

 

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 mer enn 50 år med markedserfaring samt ESYLUX-ekspertenes 

personlige 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 med 

erfarne handelsbedrifter og er representert i Europa, Asia og Oseania med en 

rekke datterselskaper. 

Du finner mer informasjon på www.esylux.com 
 
 
Mediekontakt 

ESYLUX GmbH 

Christian Schöps 

Kontaktperson bedriftskommunikasjon 

T +49 (0) 4102 88 880-2017 

F +49 (0) 4102 88 880-333 

E christian.schoeps@esylux.com 
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Bilder og bildetekster 
 

 
ESY-appen Kilde: iStock/hocus-focus/HRAUN 
ESY-appen for enkel programmering, fjernstyring, administrering og 

dokumentering. 

 

 

 
ESY-appen med eller uten ESY-Pen  Kilde: ESYLUX GmbH 



  

 

 

 

Ved overføring til infrarød sensor fungerer ESY-Pen som en bro. Det er også 

mulig å sende direkte til apparater som har en integrert Bluetooth-modul. 
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