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ALLTID DET RIKTIGE
VERKTØYET: MED ESY-PEN
OG ESY-APPEN!

TO VERKTØY FOR
ALLE OPPGAVER:

Programmering
Fjernstyring
Lysmåling
Forvalte prosjekter mobilt

TO VERKTØY FOR ALLE OPPGAVER:
ESY-PEN OG ESY-APP
INTELLIGENT SYNERGI FOR MAKSIMAL
FLEKSIBILITET OG TIDSBESPARELSE
Automasjons- og belysningsløsningene fra ESYLUX oppretter intelligent
synergi for større effektivitet, komfort og velvære. Som etterfølgere til
den suksessrike universalfjernkontrollen viderefører ESY-Pen og ESY-App
dette prinsippet: ESY-App gir en lettvint programmering av alle fjernstyrte
ESYLUX tilstedeværelses- og bevegelsesdetektorer samt lyssystemer via
smarttelefon eller nettbrett. Mobilt prosjektbibliotek, forvaltning og kopiering
av allerede gjennomførte programmeringer gjør dine installasjoner enkle
og raske! For maksimal fleksibilitet og tidsbesparelse.

PROGRAMMERING

FJERNSTYRING

LYSMÅLING

FORVALTE PROSJEKTER

ESY-Pen og ESY-App kan
brukes til å enkelt sette i drift
og programmere detektorer
via Bluetooth eller infrarød
stråling, og dette gjør det
enkelt å betjene dem via
mobile enheter.

ESY-Pen og ESY-App kan
også brukes som klassisk
fjernkontroll til overstyring
under drift.

ESY-Pen har en integrert
lyssensor for lysmåling under
installasjonen. Den målte
verdien kan avleses i ESYApp og brukes til innstilling
av lysverdien.

Lagre, forvalte, dokumentere
og kopiere: Med ESY-Pen
og ESY-App blir det mobile
prosjektbiblioteket til
virkelighet.

I ELC-lyssystemene fungerer
ESY-Pen også på egenhånd:
Til kobling, dimming og ved
SymbiLogic-systemer også til
endring av lysfargen!

I tillegg virkeliggjøres mobil forvaltning ved hjelp av prosjektbiblioteker.
Konfigurasjonen av prosjekter kan nemlig lagres, kopieres samt bearbeides
som PDF-dokument. Dermed kan ESYLUX gi deg en brukervennlig og
fremtidsrettet betjening som er uavhengig av fysiske grensesnitt.

ESY-PEN
El-nr. 14 372 11

ESY-APPEN
Last ned gratis

Finn ut mer på
www.esylux.no/esy-pen
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ENKEL IDRIFTSETTING
OG STYRING
KOMPATIBEL
OG FREMTIDSRETTET

KOBLE ENKELT SAMMEN
MED MOBILE ENHETER

ALLTID DET RIKTIGE
VERKTØYET

Med ESY-Pen og ESY-App er du godt
utstyrt for alle nåværende og fremtidige
installasjoner med ESYLUX. Konfigurer
våre intelligente detektorer og lysstyringer
uavhengig av et maskinvaregrensesnitt
via Bluetooth og infrarødt.

Slå ganske enkelt på ESY-Pen, aktiver
Bluetooth på smarttelefonen eller
nettbrettet og koble til ESY Pen og
ESY-Appen med apparatets PIN-kode.
ESY-Pen vises allerede på dashbordet i
ESY-Appen og er klar til bruk.

Uansett om det er tilstedeværelsesdetektorer, utelys med bevegelsesdetektor
eller lyssystemer med ESYLUX Light
Control – med ESY-Pen og ESY-Appen
har du alltid det riktige verktøyet for
alle fjernstyrte ESYLUX-løsninger.
Silikonspissen gjør at ESY-Pen også er
optimalt egnet for som inntastingsapparat
for berøringsoverflater på smarttelefoner
og nettbrett!

ESY-Appen er tilgjengelig gratis for
iOS og Android og bakoverkompatibel
med alle ESYLUX tilstedeværelses- og
bevegelsesdetektorer.

For maksimal fleksibilitet: Opprett prosjekter på
kontoret, og overfør konfigurasjonen enkelt til
byggeplassen.

Standardkonfigurasjon
alle fjernstyrte ESYLUX-produkter med
ESY-Appen og ESY-Pen som bro (IR)

Med ESY-Appen har du alltid med deg
prosjektbiblioteket overalt.

Med ESY-Appen kan du f.eks. tilpasse detekteringsområdene til tilstedeværelses- og
bevegelsesdetektorer individuelt (eksempel:
bevegelsesdetektoren DEFENSOR,
tilgjengelig fra 2020).

Konfigurasjon av produkter med
den integrerte Bluetooth-modulen
direkte via ESY-Appen

Manuell overstyring av
ELC-lyssystemer
direkte med ESY-Pen

MER ENN AV OG PÅ
Dim lyset på kontoret spontant for en
presentasjon, eller gjør det lysere når det
er uvær utenfor: Også som fjernkontroll
på arbeidsplassen gjør ESY Pen og ESYAppen en god figur. Slik kan brukeren
enkelt styre lyset individuelt og tilpasse
det etter situasjonen.
Avhengig av det aktiverte apparatet kan
lyses slås av og på, dimmes opp og ned
eller fargen kan endres. Ved lyssystemer
med ESYLUX Light Control ELC kan dette
også gjøres helt alene med ESY-Pen.

Knapp 1
AV/PÅ og valg av
styringsmodi
RØD: Lyseffekt
GRØNN: Fargetemperatur

Knapp 2 + 3
RØD: Regulering/dimming
GRØNN: Kald/varm
(Se Kort veiledning for detaljer)

ESY-PEN LEVERES MED
• ladestasjon
• ladeadapter for motorvogn
• Micro-USB-tilkoblingsledning
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ENKEL MÅLING OG
FORVALTNING
LYSMÅLING GJORT ENKELT

Bluetooth-styring for
Android og iOS

Som sensorspesialist har vi også integrert en lyssensor i ESY-Pen – for
enkel lysmåling under installasjonen: ESY-Pen sender måleresultatet til
ESY-Appen, hvor det vises automatisk.

FORVALTE PROSJEKTER MOBILT
ESY-Pen og ESY-Appen gjør det mulig å lagre, hente frem og overføre de
konfigurerte prosjektene:
•	Hvert prosjekt kan lagres med et eget prosjektnavn og en individuell
beskrivelse i ESY-Appen.
•	Intet prosjekt er for stort for ESY-Appen: Opptil 64 etasjer kan legges til,
med opptil 64 rom i hver etasje og opptil 64 apparater per rom.
•	I ESY-Appen kommer man alltid til prosjektet i det ønskede rommet
ved hjelp av noen få klikk og kan raskt identifisere, velge og konfigurere
ESYLUX-produkter.

PROGRAMMERING

ESY-Pen og ESY-Appen gjør det
mulig med enkel idriftsetting og
programmering.
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MOBIL FORVALTNING

Med ESY-Appen har du alltid
prosjektbiblioteket med deg!
For maksimal fleksibilitet: Opprett
prosjekter på kontoret og bare overfør
dem til byggeplassen.

KOPIERING

Allerede gjennomførte konfigurasjoner
kan hentes opp og overføres til
produkter av samme type (kopiering)
ved hjelp av ESY-Pen.

DOKUMENTERE

•	Konfigurerte prosjekter kan lagres i ESY-Appen og videresendes til andre
brukere ved behov. Allerede gjennomførte konfigurasjoner kan hentes opp
og overføres straks til produkter av samme type (kopiering) ved hjelp av
ESY-Pen.
•	Prosjektdokumentasjonen blir sammenfattet i en prosjektrapport, som
kan sendes og ved behov skrives ut som PDF-dokument.

Prosjektdokumentasjonen blir
sammenfattet i en PDF-rapport, som
kan sendes og ved behov skrives ut.
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ESYLUX Danmark ApS

ESYLUX France SARL

Kokholm 3A
6000 Kolding I Danmark
t: +45 76 72 90 90
info@esylux.dk
www.esylux.dk

5 rue de Castiglione
75001 Paris I France
t: +33 1 5345 10 55
info@esylux.fr
www.esylux.fr

ESYLUX Nederland B.V.

ESYLUX Norge AS

Leeghwaterstraat 35
3364 AE Sliedrecht I Nederland
t: +31 184 647 000
info@esylux.nl
www.esylux.nl

Strandveien 33
1366 Lysaker I Norge
t: +47 2255 52 00
info@esylux.no
www.esylux.no

ESYLUX Österreich GmbH

ESYLUX Portugal, Lda.

Hafenstraße 2A
4020 Linz I Österreich
t: +43 732 788 188 0
info@esylux.at
www.esylux.at

Lagoas Park Edifício 8, Piso 1
2740-244 Porto Salvo I Portugal
t: +351 214 236 170
comercial@esylux.pt
www.esylux.pt

ESYLUX Russia

ESYLUX Suomi Oy

ООО "ИЗИЛЮКС РУ"
ул. Лётная, д. 21, пом. VI
141018, г. Мытищи,
Московская область I Россия
t: +7 495 782 72 40
info@esylux.ru
www.esylux.ru

c/o Oy DJS-Automation AB
Vitikka 1 D
02630 Espoo | Suomi
t: +358 20 779 26 60
info@esylux.fi
www.esylux.fi

ESYLUX Sverige AB

ESYLUX Swiss AG

Färögatan 33
164 51 Kista I Sverige
t: +46 470 853 00
info@esylux.se
www.esylux.se

Steinackerstrasse 29
Postfach
8302 Kloten I Schweiz
t: +41 44 808 61 00
info@esylux.ch
www.esylux.ch

ESYLUX Asia Ltd.

ESYLUX GmbH (Export)

No. 4 32/F Saxon Tower
7 Cheung Shun Street
Lai Chi Kok I Kowloon I Hong Kong
t: +852 3107 89 12
sales@esylux.com.hk
www.esylux.com.hk

An der Strusbek 40
22926 Ahrensburg I Germany
t: +49 4102 888 80 0
sales@esylux.com
www.esylux.com

www.esylux.com

@esylux

@ESYLUXgmbh

@esylux.official

@esylux-gmbh

28.05.2021

Vlamstraat 7 bus 2
9450 Denderhoutem-Haaltert I België
t: +32 53 850 570
info@esylux.be
www.esylux.be
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ESYLUX Belgium nv

An der Strusbek 40
22926 Ahrensburg I Deutschland
t: +49 4102 489 0
info@esylux.de
www.esylux.de
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