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Valaistustilan muokkaus ja 
ryhmäkäsittely:  
ESY-sovelluksen päivitys  
ESY-sovelluksella käyttäjä voi ohjelmoida ja ohjata kauko-ohjattavia 
ESYLUX-automaatio- ja -valaistusratkaisuja sekä hallita ja dokumentoida 
projektimäärityksiä mobiililaitteella. Uusin versio tarjoaa monin tavoin 
entistä miellyttävämmän käyttökokemuksen ja laajentaa toimintovalikoimaa. 
Valaistustilan muokkausohjelmalla on helppo määrittää eri käyttötilanteet, 
kun taas ryhmäkäsittely mahdollistaa useiden parametrien lähetyksen. 
 
Rakennusten teknisten laitteistojen parametrien määritys mobiililaitteilla yleistyy 

jatkuvasti. ESY-sovelluksen ansiosta se on mahdollista ESYLUXin älykkäiden 

automaatio- ja valaistusratkaisuiden kanssa: Joko suoraan älypuhelimen kautta, 

jos hallittavassa laitteessa on Bluetooth-moduuli, tai ESY-Penin kanssa, joka 

siirtää komennot eteenpäin infrapuna-antureille. Sovelluksen uusin päivitys 

sisältää paljon uusia ominaisuuksia. 

 

Valaistustilan eri käyttötilanteiden helppo määritys 
ESYLUX Light Control -tekniikalla varustettujen valaistusjärjestelmien 

tilannekohtaisen yliohjauksen määrittäminen on helppoa. Kun haluttu 

painiketyyppi on valittu, pää- ja lisävalaistuksen jokaisen valokanavan tehon voi 

määrittää kaikissa valaistustiloissa yksilöllisesti. Jos järjestelmässä on Tunable 

White -ominaisuus, myös valon värin voi määrittää. Jos järjestelmään on 

integroitu perinteinen päätelaite, kuten DALI-toimilaitteen ohjaama ilmastointi, 

käyttäjä voi kytkeä sen käyttöön tai pois käytöstä kussakin valaistustilassa. Kuten 

koko sovelluksessa, myös nämä arvot ja toiminnot valitaan nyt rullilla aiempien 

liukusäätimien sijaan. Näin käyttö on entistä helpompaa.  



  

 

 

 

 

Ryhmäkäsittely nopeuttaa käyttöönottoa 
ESY-sovelluksessa on nyt mahdollisuus valita ryhmäkäsittely, kun määritetään 

DEFENSOR-liiketunnistimen kaltaisia useita toimintoja sisältäviä laitteita: 

Käyttäjän ei tarvitse enää lähettää parametrimuutoksia laitteeseen yksi kerrallaan, 

vaan kaikki muutokset voi lähettää yhdellä kertaa. Tämä säästää käyttöönoton 

yhteydessä paljon aikaa. Lisäksi samat muutokset voi tarvittaessa lopuksi 

lähettää yhdellä painikkeen painalluksella muihin saman tyyppisiin laitteisiin. 

Kopiointi nopeuttaa usein käytettyjen tuotteiden käyttöä huomattavasti.  

 

ESY-sovellus tallentaa kaikki parametrit automaattisesti projektimäärityksiin. 

Käyttäjä voi sen vuoksi lähettää kaikki muutokset myös myöhemmin, vaikka hän 

olisi välillä muuttanut parametreja tai poistanut ne. Ominaisuuden ansiosta 

käyttäjä voi halutessaan tehdä kaikki määritykset toimistonsa rauhassa ja lähettää 

ne laitteisiin vasta käydessään rakennustyömaalla. ESY-sovellusnäkymät on 

sovitettu älypuhelimen näytön kokoon, jotta kaikkia toimintoja voi käyttää 

älypuhelimella. 

 

PDF-vienti mahdollistaa projektinhallinnan mobiililaitteella 
ESY-sovelluksen projektinhallintatoiminto antaa käyttäjälle mahdollisuuden 

tallentaa ja avata mobiililaitteella jopa 64 kerroksen määritykset. Jokaisessa 

kerroksessa voi olla enintään 64 huonetta ja jokaisessa huoneessa 64 laitetta. 

Projektitiedostoja voi käyttää esimerkiksi teknisinä tietoina ja ne voi lähettää PDF-

tiedostona tai tulostaa. Uusimmassa sovellusversiossa PDF-tiedostojen 

luettavuutta on parannettu optimoimalla niiden asettelua. Huomautuskenttää voi 

käyttää myös lisätietojen kirjaamiseen. 

 

ESY-sovelluksen voi ladata iOS- ja Android-laitteille maksutta niiden omista 

sovelluskaupoista.  

 

  



  

 

 

 

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. Yli 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. Toimintamme on 

maailmanlaajuista: ESYLUX tekee yhteistyötä kokeneiden yritysten kanssa. Useat 

tytäryhtiöt edustavat sitä Euroopassa, Aasiassa ja Oseaniassa. 

Lisätietoja on osoitteessa www.esylux.fi 
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Kuva & kuvatekstit 
 

 
ESY-App Lähde: iStock/hocus-focus/HRAUN 
Helppo parametrien määritys, kauko-ohjaus, hallinta ja dokumentointi: ESY-

sovellus. 

 

 

 
ESY-sovellus ESY-Pen-kynän kanssa tai ilman  Lähde: ESYLUX GmbH 
ESY-Pen-kynän avulla tiedot voi siirtää laitteisiin, joissa on infrapuna-anturi. Jos 

laitteessa on sisäänrakennettu Bluetooth-moduuli, tiedot voi lähettää myös 

suoraan. 
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