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Uusi monitoimilaite
asennukseen:
ESYLUX ESY-Pen
ESYLUX ESY-Pen on kätevä ja helppokäyttöinen monitoimilaite
käyttöönottoa, kauko-ohjausta, valomittausta ja projektinhallintaa varten.
Sen Bluetooth-yhdistettävyys mahdollistaa mobiililaitteiden ja ESYLUXin
älykkäiden automaatio- ja valaistusratkaisuiden välisen tiedonsiirron, olipa
niiden fyysinen liitäntä mikä tahansa. ESY-Pen korvaa siten
yleiskaukosäätimen

Laitteiden kauko-ohjaus sovellusten ja Bluetooth-yhteyden avulla on
vakiinnuttanut asemaansa monilla tahoilla. ESY-Penin ansiosta se on mahdollista
myös ESYLUXin älykkäissä automaatio- ja valaistusratkaisuissa: monitoimilaite,
jonka avulla käyttöönotto, kauko-ohjaus, valomittaus ja projektinhallinta sujuvat
vaivatta.
Siltatoiminto helpottaa määritystä ja projektinhallintaa
Siltatoiminnon ansiosta ESY-Pen mahdollistaa suoran tiedonsiirron
mobiililaitteiden ja läsnäoloilmaisimien ja ESYLUXin valaistusjärjestelmien välillä.
Näin asennetut järjestelmät voidaan määrittää ja ottaa käyttöön yksinkertaisesti ja
vaivattomasti ESY-sovelluksella. Silikonikärkensä ansiosta ESY-Pen soveltuu
käytettäväksi myös mobiililaitteiden kosketusnäyttökynänä.

Sovelluksen kanssa käytettynä ESY-Pen toimii kannettavana
projektinhallintatyökaluna. Projektien määritykset voidaan tallentaa sovelluksen
avulla ja hakea myöhemmin uudelleen. Kussakin kerroksessa voi olla jopa 64
huonetta. Selkeän yleiskuvan lisäksi tämä mahdollistaa tallennettujen parametrien
helpon siirron muihin samantyyppisiin tuotteisiin tai kloonattuihin huoneisiin.

Projektitiedostoa voidaan lisäksi käyttää esimerkiksi käyttöerittelynä. Tätä varten
projektiraportin saa myös PDF-tiedostona.
Integroitu valoanturi optimaaliseen mittaukseen ja säätöön
ESY-Penin integroitu valoanturi tarjoaa kaksinkertaisen hyödyn. Erillistä
valomittaria ei tarvita. Sen valoanturi mittaa ja säätää valoarvot erittäin tarkasti:
kun se sijoitetaan työalueelle pöytälaitteeksi latausasemassaan, se mittaa
valoarvot tarkasti siellä, missä valo on näkemisen kannalta tärkeintä. ESY-Pen
lähettää tulokset suoraan läsnäoloilmaisimeen tai valaistusjärjestelmään, minkä
jälkeen valaistusvoimakkuus säädetään valaistustarpeita vastaavaksi.
Valosuunnittelun kannalta tämä merkitsee loppukäyttäjälle hyödyllistä luotettavaa
valonsäätelyä.
Helppoa kauko-ohjausta työpaikalla
Kotelon kolme painiketta mahdollistavat ESY-Penin käytön latausasemassaan tai
kätevänä kauko-ohjaimena. Penin painikkeilla voidaan kytkeä tai himmentää
valoja ohjattavan ilmaisimen tyypin mukaan. ESYLUXin SymbiLogic-tekniikalla
toteutettavien energiatehokkaiden Human Centric Lighting -valaistusratkaisuiden
ansiosta valonväriä voidaan muuttaa tarpeisiin sopivaksi. Järjestelmien tallennetut
valaistustilat voidaan hakea helposti yhdellä painikkeen painalluksella.

ESY-Pen korvaa ESYLUX-yleiskaukosäätimen ja on yhteensopiva kaikkien
saatavana olevien läsnäolo- ja liikeilmaisimien kanssa. ESY-Pen on välttämätön
tulevien ilmaisimien käyttöönoton kannalta. Se ladataan latausaseman ja USBkaapelin avulla, ja varaustila on koko ajan näkyvissä. Maksuton ESY-sovellus on
saatavana.

ESYLUX – Performance for Simplicity
ESYLUX kehittää, tuottaa ja myy automaatio- ja valoratkaisuja, jotka parantavat
elämänlaatua ja energiatehokkuutta toimistorakennuksissa, opetustiloissa ja
sairaanhoitolaitoksissa. Keskiössä ovat yksilölliset toiveet ja tarpeet, ja
yrityksemme panostaa erityisesti tuoteratkaisujen helppokäyttöisyyteen. 50
vuoden kokemus alalta on antanut meille niin tukkukauppiaiden, asennuksia
tekevien yritysten, sähkö- ja valosuunnittelijoiden kuin arkkitehtienkin
luottamuksen. Asiakkaamme ja kumppanimme luottavat myös ESYLUXin
asiantuntijoiden tarjoamaan neuvontaan. Tutkimus, kehitys ja tuotanto Saksan
Ahrensburgissa takaa tuotteiden korkean laadun. Toiminta on maailmanlaajuista:
ESYLUX tekee yhteistyötä kokeneiden yritysten kanssa viidellä eri mantereella.
Useat tytäryhtiöt edustavat sitä Euroopassa, Aasiassa ja Oseaniassa.
Lisätietoja on osoitteessa www.esylux.fi
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ESY Pen tekee käyttöönotosta ja projektinhallinnasta helppoa
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Kätevä ohjaus ja valoarvojen mittaus suoraan työalueelta

