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Den nya multitalangen
för installationen:
ESY-Pen från ESYLUX
Med ESY-Pen presenterar ESYLUX en smidig allt-i-ett-enhet för enkel
driftsättning, fjärrkontroll, ljusmätning och projekthantering. Dess
Bluetooth-kompatibilitet möjliggör en kommunikation mellan mobila enheter
och de intelligenta automations- och ljuslösningarna från ESYLUX
oberoende av fysiska gränssnitt. Därmed avlöser ESY-Pen samtidigt
tillverkarens universalfjärrkontroll

Fjärrkontroll av enheter via app och Bluetooth hör idag sedan länge till standarden
på många platser. För de intelligenta automations- och ljuslösningarna från
ESYLUX går detta från och med nu med ESY-Pen: En multifunktionell allt-i-ettenhet för enkel driftsättning, fjärrkontroll, ljusmätning och projekthantering.
Bryggfunktion för enkel konfiguration och projekthantering
Tack vare sin bryggfunktion medger ESY-Pen en direkt kommunikation mellan
mobila enheter och närvarodetektorer resp. ljussystemen från ESYLUX. Med den
låter sig installerade anläggningar enkelt och bekvämt konfigureras och driftsättas
via ESY-appen. ESY-Pennans silikonspets är användbar, vilken samtidigt
predestinerar den för att bli inmatningspenna för pekskärmsytor på mobila
enheter.

Tillsammans med appen blir ESY-Pennan dessutom till en mobil
projektadministratör. Konfigurationerna för hela projekt går att spara och senare
hämta igen med appen – för upp till 64 rum per våning. Detta ger inte bara bättre
översikt, utan det möjliggör även enkel överföring av sparade parametrar till
likartade produkter resp. rum via kloning. Dessutom kan projektfilen exempelvis

användas som funktionsspecifikationsdokument. För detta går det att exportera
en projektrapport som PDF-dokument.
Inbyggd ljussensor för optimal mätning och reglering
ESY-Pennans inbyggda ljussensor gör dubbel nytta. För det första gör den en
separat ljusmätare överflödig vid driftsättningen. För det andra leder den själv
under drift till en extra exakt ljusmätning och –reglering: Placerad som en
bordsenhet i sin laddningsstation på arbetsytan mäter den ljuset exakt där det är
avgörande för den visuella uppgiften. Resultaten skickar ESY-Pen direkt till
närvarodetektor eller ljussystem, varefter dessa anpassar belysningsstyrkan efter
den aktuella ljussituationen. För ljusplaneringen betyder detta en hög grad av
tillförlitlighet, slutanvändaren dra nytta av den optimerade regleringen.
Enkel fjärrkontroll på arbetsplatsen
Via tre knappar på höljet kan slutanvändaren dessutom använda ESY-Penna i
dess laddningsstation som enkel fjärrkontroll. Beroende på den styrda
detektortypen går det även att tända/släcka ljuset eller även variera ljusstyrkan.
För ELC-ljuslösningar med energieffektivt Human Centric Lighting med
SymbiLogic från ESYLUX kan man dessutom ändra ljusfärgen om man vill. I
anläggningar med sparade scener går det även att starta desamma med en enkel
knapptryckning.

ESY-Pennan avlöser universalfjärrkontrollen från ESYLUX och är
bakåtkompatibel med alla närvaro- och rörelsedetektorer som för tillfället går att få
från tillverkaren. Den är absolut nödvändig för driftsättning av framtida detektorer.
Den laddas i laddningsstationen via USB och visar aktuell laddningsstatus. ESYappen är tillgänglig utan extra kostnad.

Om ESYLUX – Performance for Simplicity
ESYLUX utvecklar, producerar och säljer intelligenta automations- och
ljuslösningar som ger bättre livskvalitet och energieffektivitet på kontor, i skolor
och på vårdinrättningar. I centrum står enskilda människors önskningar och
behov, och företaget värderar enkelt handhavande i produktlösningarna särskilt
högt. Grossister, installationsfirmor, el- och ljuskonsulter och arkitekter litar som
kunder och partner till den nästan 50-åriga erfarenheten av marknaden och
ESYLUX personliga expertråd. Med den forskning, utveckling och produktion som
bedrivs vid det tyska sätet i Ahrensburg uppfyller tillverkaren dessutom de högsta
kvalitetskraven. Företaget är globalt: ESYLUX arbetar på fem kontinenter
tillsammans med erfarna handelsföretag och är representerade i Europa, Asien
och Oceanien med en mängd dotterbolag.
Mer information finns på www.esylux.com
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Med ESY-Pen blir driftsättning och projekthantering enkla
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Ljusmätning direkt på arbetsytan och bekväm fjärrkontroll

