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ALTIJD HET JUISTE GEREEDSCHAP BIJ DE HAND: MET
DE ESY-PEN EN ESY-APP!

EEN DUO VOOR ALLES:
Parametreren
Op afstand bedienen
Licht meten
Projecten mobiel beheren

EEN DUO VOOR ALLES:
ESY-PEN EN ESY-APP
INTELLIGENTE SYNERGIE VOOR MAXIMALE
FLEXIBILITEIT EN TIJDBESPARING
De automatiserings- en verlichtingsoplossingen van ESYLUX creëren
intelligente synergie-effecten voor meer efficiëntie, comfort en welzijn.
Als opvolgers van de succesvolle universele afstandsbediening zetten
de ESY-Pen en de ESY-App dit principe voort: De ESY-App maakt een
eenvoudige parametrering van alle op afstand bedienbare ESYLUXaanwezigheidssensoren, bewegingsmelders en lichtsystemen mogelijk via
smartphone of tablet. De mobiele projectbibliotheek, het beheer en klonen
van eerder uitgevoerde parametreringen maken uw installaties eenvoudig
en snel! Voor maximale flexibiliteit en tijdbesparing.
Bovendien kunnen projectbibliotheken nu mobiel worden beheerd.
De configuratie van projecten kan worden opgeslagen, gekloond en
als pdf-bestand verder worden bewerkt. Zo zorgt ESYLUX voor een
gebruiksvriendelijke en toekomstbestendige bediening, onafhankelijk
van fysieke interfaces!

PARAMETREREN

OP AFSTAND BEDIENEN

LICHT METEN

PROJECTEN BEHEREN

De ESY-Pen en ESY-App
maken een eenvoudige
inbedrijfstelling en
parametrering van melders
via Bluetooth of infrarood en
daarmee een comfortabele
bediening via mobiele
eindapparatuur mogelijk.

De ESY-Pen en ESY-App
kunnen ook als klassieke
afstandsbediening worden
gebruikt voor bediening
tijdens bedrijf.

De ESY-Pen heeft een
geïntegreerde lichtsensor
voor een lichtmeting tijdens
de installatie. De gemeten
waarde kan in de ESY-App
worden afgelezen en voor
de instelling van de
helderheidswaarde worden
gebruikt.

Opslaan, beheren,
documenteren en klonen:
Met de ESY-Pen en
de ESY-App wordt de
mobiele projectbibliotheek
werkelijkheid.

Bij de ELC-lichtsystemen
werkt de ESY-Pen ook
zelfstandig: Voor schakelen,
dimmen en bij systemen met
SymbiLogic ook voor het
wijzigen van de lichtkleur!

ESY-PEN
Art.nr. EP10425356

ESY-APP
Gratis downloaden

Lees meer op
www.esylux.nl/esy-pen
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EENVOUDIG IN BEDRIJF
NEMEN EN BEDIENEN
COMPATIBEL
EN TOEKOMSTBESTENDIG

EENVOUDIG VERBINDEN
MET MOBIELE EINDAPPARATEN

ALTIJD HET JUISTE
GEREEDSCHAP BIJ DE HAND

Met de ESY-Pen en de ESY-App bent u op
alle huidige en toekomstige installaties
met ESYLUX voorbereid. Configureer onze
intelligente melders en lichtbesturingen
onafhankelijk van een hardware-interface
via Bluetooth en infrarood.

Schakel gewoon de ESY-Pen in, activeer
Bluetooth op uw smartphone of tablet en
maak verbinding met de apparaat-PIN
ESY-Pen en ESY-App. De ESY-Pen wordt
direct weergegeven in het overzicht van
uw ESY-App en is klaar voor gebruik.

Of het nu gaat om aanwezigheidssensoren,
buitenverlichting met bewegingsmelders
of lichtsystemen met ESYLUX Light
Control - met de ESY-Pen en ESY-App
hebt u voor alle op afstand bedienbare
ESYLUX-oplossingen altijd de juiste
tool bij de hand. Door zijn siliconenpunt
is de ESY-Pen tevens geschikt als
invoerapparaat voor de touchscreens van
smartphones en tablets!

De ESY-App is gratis beschikbaar voor
iOS en Android en compatibel met alle
beschikbare ESYLUX-aanwezigheidssensoren en -bewegingsmelders.

Voor maximale flexibiliteit: Projecten op uw
eigen kantoor aanmaken en de configuratie
eenvoudig overdragen op de bouwplaats.

Standaardconfiguratie
van alle op afstand bedienbare ESYLUX-producten
met de ESY-App en de ESY-Pen als brug (IR)

Met de ESY-App hebt u uw projectbibliotheek
altijd en overal bij de hand.

De ESY-App maakt bijvoorbeeld een individuele
aanpassing van de detectiebereiken van
aanwezigheidssensoren en bewegingsmelders
mogelijk (bijvoorbeeld: bewegingsmelder
DEFENSOR, verkrijgbaar vanaf 2020).

Configuratie van producten met
een geïntegreerde Bluetooth-module
direct via de ESY-App

Handmatig overnemen
van ELC-lichtsystemen
direct met de ESY-Pen

MEER DAN AAN EN UIT
Op kantoor spontaan het licht voor een
presentatie dimmen of het feller maken,
wanneer er buiten storm op komst is:
De ESY-Pen en ESY-App slaan ook een
goed figuur als afstandsbediening op uw
werkplaats. Zo kan de gebruiker het licht
heel eenvoudig individueel bedienen
en op elk moment aan de situatie
aanpassen.
Afhankelijk van het aangestuurde apparaat
kan het licht worden in- en uitgeschakeld,
gedimd en van lichtkleur worden
veranderd. Bij lichtsystemen met ESYLUX
Light Control ELC kan dit trouwens ook
met alleen de ESY-Pen.

Knop 1
AAN/UIT en keuze van
besturingsmodi
ROOD: Lichtopbrengst
GROEN: Kleurtemperatuur

Knop 2 + 3
ROOD: Schakelen/dimmen
GROEN: Koud/warm
(Meer informatie in de beknopte handleiding)

DE ESY-PEN WORDT GELEVERD MET
• Laadstation
• Auto-laadadapter
• Micro-USB-verbindingskabel
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EENVOUDIG METEN
EN BEHEREN
LICHT METEN EENVOUDIG GEMAAKT

Bluetooth-aansturing voor
Android en iOS

Als sensorspecialiteit hebben we in de ESY-Pen ook een lichtsensor
ingebouwd - voor een eenvoudige lichtmeting tijdens de installatie:
De ESY-Pen verzendt het meetresultaat naar de ESY-App, waar dit
automatisch wordt weergegeven.

PROJECTEN MOBIEL BEHEREN
Met de ESY-Pen en ESY-App is het mogelijk om de geconfigureerde
projecten op te slaan, op te roepen en over te dragen:
•	Elk project kan onder een eigen projectnaam en een individuele
beschrijving in de ESY-App worden opgeslagen
•	Voor de ESY-App is geen project te groot: Er kunnen maximaal 64 etages
worden aangemaakt met elk maximaal 64 ruimtes en 64 apparaten per
ruimte
•	Binnen de ESY-App kunt u altijd met enkele klikken van het project
naar de gewenste ruimte gaan en snel ESYLUX-producten terugvinden,
selecteren en parametreren

PARAMETREREN

MOBIEL BEHEREN

KLONEN

DOCUMENTEREN

•	Geconfigureerde projecten kunnen in de ESY-App worden opgeslagen en
indien gewenst naar andere gebruikers worden doorgestuurd. Eenmaal
uitgevoerde configuraties kunnen worden opgeroepen en via de ESY-Pen
direct naar producten van hetzelfde type worden overgedragen (klonen)
•	De projectdocumentatie wordt in een projectverslag samengevat dat als
pdf-document wordt verzonden en indien nodig kan worden afgedrukt

ESY-Pen en ESY-App maken een
eenvoudige inbedrijfname en
parametrering mogelijk.
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Met de ESY-App hebt u uw projectbibliotheek altijd bij de hand! En voor
maximale flexibiliteit: Projecten op
kantoor aanmaken en de configuratie
alleen nog op de bouwplaats overdragen.

Eenmaal uitgevoerde configuraties
kunnen worden opgeroepen en via de
ESY-Pen naar producten van hetzelfde
type worden overgedragen (klonen).

De projectdocumentatie wordt in een
pdf-rapport samengevat dat wordt
verzonden en indien nodig kan worden
afgedrukt.
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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
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www.esylux.be
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