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ALLTID RÄTT VERKTYG
TILL HANDS: MED ESY-PEN
OCH ESY-APPEN!

EN DUO FÖR ALLA
ÄNDAMÅL:
driftsättning
fjärrstyrning
ljusmätning
projekthantering

EN DUO FÖR ALLA ÄNDAMÅL:
ESY-PEN OCH ESY-APPEN
INTELLIGENT SYNERGI FÖR MAXIMAL
FLEXIBILITET OCH TIDSBESPARING
Automations- och ljuslösningarna från ESYLUX skapar intelligenta synergier
för ökad effektivitet, komfort och välbefinnande. Som efterträdare till den
framgångsrika universalfjärrkontrollen fortsätter ESY-Pen och ESY-App att
tillämpa denna princip: Med ESY-Appen kan man enkelt och bekvämt ställa
in parametrarna för alla fjärrstyrda ESYLUX närvaro-/rörelsedetektorer och
ljussystem på en smartphone eller surfplatta. Ett mobilt projektbibliotek
samt hantering och kloning av tidigare parametreringar bidrar till en enkel
och snabb installation! För maximal flexibilitet och tidsbesparing.

DRIFTSÄTTNING

FJÄRRSTYRNING

LJUSMÄTNING

PROJEKTHANTERING

ESY-Pen och ESY-Appen
möjliggör enkel driftsättning
och parametrering av
detektorer via Bluetooth/
infrarött ljus och därmed
bekväm hantering via mobila
enheter.

ESY-Pen och ESY-Appen kan
även användas som klassisk
fjärrkontroll för överstyrning
av driften.

ESY-Pen har en inbyggd
ljussensor för ljusmätning
under installationen.
Det uppmätta värdet kan
läsas av i ESY-Appen och
användas för att ställa in
ljusnivåvärdet.

Spara, hantera, dokumentera
och klona: Med ESY-Pen och
ESY-Appen blir det mobila
projektbiblioteket verklighet.

ESY-PEN
E.nr 13 009 48

ESY-APP
Ladda ned gratis

För ELC-ljussystem fungerar
också ESY-Pen på egen hand:
Tänd / släck, dimra och
förändra ljusets temperatur.
i SymbiLogic-system!

Dessutom möjliggörs mobil hantering av projektbibliotek.
Projektkonfigurationer kan sparas, klonas eller bearbetas som PDF-dokument.
På så sätt erbjuder ESYLUX en användarvänlig och framtidssäker hantering –
oberoende av fysiska gränssnitt!

Läs mer under
www.esylux.se/esy-pen
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ENKEL ATT TA I DRIFT
OCH ATT ANVÄNDA
KOMPATIBEL
OCH FRAMTIDSSÄKER

ENKEL ATT ANSLUTA
MED MOBILA ENHETER

ALLTID RÄTT
VERKTYG TILL HANDS

Med ESY-Pen och ESY-Appen är du
rustad för alla befintliga och framtida
installationer med ESYLUX. Konfigurera
våra intelligenta detektorer och ljusstyrningar oberoende av hårdvarugränssnittet via Bluetooth och infrarött ljus.

Det är bara att slå på ESY-Pen, aktivera
Bluetooth i smartphonen eller på
surfplattan och sedan koppla upp sig mot
ESY-Pen och ESY-Appen med enhetens
PIN-kod. Därefter läggs ESY-Pen till i
listan på panelen i ESY-Appen och är
redo att användas.

Oavsett om det handlar om närvarodetektorer, ytterbelysning med rörelsedetektor eller ljussystem med ESYLUX
Light Control – med ESY-Pen och
ESY-Appen har du alltid tillgång till
rätt verktyg för alla fjärrstyrda ESYLUX
lösningar. Med sin silikonspets är ESY-Pen
perfekt lämpad som inmatningspenna för
pekskärmar på både smartphones och
surfplattor!

ESY-Appen är gratis för iOS och
Android och är bakåtkompatibel med
alla tillgängliga ESYLUX närvaro- och
rörelsedetektorer.

För maximal flexibilitet: Skapa projekt på det
egna kontoret och skicka konfigurationen till
byggplatsen.

Standardkonfiguration
för alla fjärrstyrda ESYLUX-produkter med
ESY-Appen och ESY-Pen (IR)

Via ESY-Appen har du alltid tillgång till ditt
projektbibliotek.

ESY-Appen möjliggör t.ex. individuell anpassning
av närvaro- och rörelsedetektorernas
bevakningsområden (exempel: rörelsedetektor
DEFENSOR, tillgänglig fr.o.m. 2020).

Konfiguration av produkter
med den Bluetooth-anslutningen
direkt via ESY-Appen

Manuell överstyrning
av ELC-ljussystem
direkt med ESY-Pen

MER ÄN BARA PÅ OCH AV
På kontoret kan du spontant använda
dimmerfunktionen för ljuset inför en
presentation eller öka ljusstyrkan om en
storm förmörkar himlen utanför: ESY-Pen
och ESY-Appen fungerar även utmärkt
som fjärrkontroll på arbetsplatsen. På så
sätt kan användaren mycket enkelt styra
ljuset individuellt och alltid anpassa det
efter situationen.
Beroende på vilken enhet som styrs kan
ljuset tändas och släckas, dimras upp
eller ned eller så kan ljusets temperatur
ändras. På ljussystem med ESYLUX Light
Control ELC kan det även göras separat
med ESY-Pen.

Knapp 1
PÅ/AV och val av
styrningssätt
RÖD: Ljuseffekt
GRÖN: Färgtemperatur

Knapp 2 + 3
RÖD: Till-/frånkoppling/dimmerfunktion
GRÖN: Kallt/Varmt
(Se snabbguiden för mer information)

ESY-PEN LEVERERAS MED
• laddningsstation
• laddningsadapter för bilen
• mikro-USB-anslutningskabel
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ENKEL MÄTNING OCH
HANTERING
Bluetooth-styrning för
Android och iOS

ENKEL LJUSMÄTNING
Som sensorspecialist har vi även integrerat en ljussensor i ESY-Pen –
för att enkelt kunna mäta ljuset under installationen: ESY-Pen skickar
mätresultatet till ESY-Appen där det automatiskt visas.

MOBIL HANTERING AV PROJEKT
ESY-Pen och ESY-Appen gör det möjligt att spara, hämta och överföra de
konfigurerade projekten:
•	Varje projekt går att spara med ett eget projektnamn och en individuell
beskrivning i ESY-Appen
•	För ESY-Appen är inget projekt för stort: Det går att skapa upp till 64
våningsplan med upp till 64 rum på varje våning och upp till 64 enheter
per rum
•	I ESY-Appen räcker det med några få klick för att komma från projektet
till det önskade rummet och det går snabbt att hitta, välja och ställa in
parametrar för ESYLUX-produkter

PROGRAMMERING

MOBIL HANTERING

KLONING

DOKUMENTERING

•	Konfigurerade projekt kan sparas och vid behov skickas vidare till andra
användare i ESY-Appen. Tidigare utförda konfigurationer kan enkelt
hämtas och omedelbart överföras (klonas) till produkter av samma typ
med hjälp av ESY-Pen
•	Projektdokumentationen sammanfattas i en projektrapport som kan
skickas som PDF-dokument och vid behov även skrivas ut

ESY-Pen och ESY-Appen möjliggör
enkel driftsättning och programmering.
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Via ESY-Appen har du alltid tillgång till
ditt projektbibliotek!
Och för maximal flexibilitet: Skapa
projekt på kontoret och skicka sedan
konfigurationen till byggplatsen.

Tidigare utförda konfigurationer kan
enkelt hämtas och överföras (klonas) till
produkter av samma typ med hjälp av
ESY-Pen.

Projektdokumentationen sammanfattas
i en PDF-rapport som kan skickas och
vid behov även skrivas 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

Bilder:
ThinkstockPhotos: 853784628 | iStock: 493693166,
1061217632 | shutterstock: 208702021, 147183467

ESYLUX Deutschland GmbH

