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Scenredigerare och samlad 
hantering:  
Uppdatering för ESY-appen  
Med ESY-appen kan användaren ställa in parametrar och fjärrstyra 
automations- och ljuslösningar från ESYLUX samt hantera och 
dokumentera projektkonfigurationer mobilt. Den senaste versionen 
underlättar navigeringen och utökar funktionerna på flera sätt. På så sätt 
möjliggör scenredigeraren enkel konfiguration för olika 
användningssituationer, samlad hantering och samtidig överföring av flera 
parametrar. 
 
Parameterinställning av teknisk byggnadsutrustning via mobil slutenhet blir allt 

mer populärt. ESY-appen gör det möjligt för intelligenta automations- och 

ljuslösningar från ESYLUX. Om den styrda enheten har en Bluetooth-modul an 

den styras direkt via en smarttelefon, annars använder du ESY-pen för att styra 

via infraröd sensorteknik. En uppdatering av appen ger otaliga nyheter. 

 

Scenredigerare för enkel, situationsberoende konfiguration 
På så sätt möjliggör scenredigeraren enkel konfiguration för situationsberoende 

överstyrning av ljussystem med ESYLUX Light Control. När du har valt önskad 

knapptyp kan effekten för varje ljuskanal på huvud- och extrabelysningen (på 

system med Tunable White även ljusfärgen) ställas in individuellt via scener. Om 

en konventionell slutenhet, till exempel en fläkt, integrerad i systemet via DALI-

manöverdon kan användaren koppla till och från den via scener. Precis som i den 

gemensamma appen välja värden och funktioner även här via valsar istället för 

skjutreglage. Det förenklar användningen.  

 



  

 

 

 

Samlad hantering för snabb idrifttagning 
Vid parameterinställning av enheter med större funktionsomfattning, till exempel 

DEFENSOR-utomhusrörelsedetektorer, gör ESY-appen den möjligt att hantera 

dem tillsammans. Då behöver användaren inte skicka parameterförändringarna till 

enheten var för sig utan överför alla på en gång. Det sparar mycket tid vid 

idrifttagning. Dessutom kan gruppen av inställningar vid behov skickas vidare till 

andra enheter av samma typ med bara ett knapptryck. Det kallas kloning och ökar 

tempot markant för produkter som ofta används.  

 

ESY-appen sparar automatiskt alla parameterinställningar i en 

projektkonfiguration. Även om man tar bort eller ändrar gruppen däremellan kan 

inställningar överföras därifrån vid ett senare tillfälle. Det gör det möjligt att utföra 

hel konfigurationen bekvämt på plats i kontoret och sedan skicka den till 

enheterna på plats. Eftersom allt kan utföras på en smarttelefon är ESY-appens 

användargränssnitt anpassat för skärmar i den storleken. 

 

Mobil projekthantering med PDF-export 
Mobil projekthantering i ESY-appen gör det möjligt för användaren att spara och 

hämta konfigurationer för upp till 64 våningar med upp till 64 rum per våning och 

64 enheter per rum. Projektfilen, som till exempel kan användas som 

funktionsspecifikationsdokument, kan skickas som PDF-dokument eller skrivas ut. 

För bättre läsbarhet har PDF-layouten optimerats i den senaste versionen. Det 

finns även ett anteckningsfält där du kan lägga till extra information. 

 

ESY-appen är tillgänglig för iOS och Android och kan hämtas utan kostnad i 

motsvarande butiker.  

 
  



  

 

 

 

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 mer än 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 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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Bilder och bildtexter 
 

 
ESY-appen Källa: iStock/hocus-focus/HRAUN 
Enkel parameterinställning, fjärrstyrning, hantering och dokumentering: ESY-

appen. 

 

 

 
ESY-appen med eller utan ESY-Pen  Källa: ESYLUX Sverige AB 



  

 

 

 

Vid överföring med infraröd sensorteknik fungerar ESY-Pen som bro. För enheter 

med integrerad Bluetooth-modul är den även möjligt att skicka direkt. 
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