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ESY-Pen fra ESYLUX:  
Universalfjernbetjening samt 
opdatering til ESY-appen  
Med en ESY-Pen i hånden og ESY-appen downloaded på smartphonen kan 
brugeren konfigurere og fjernstyre automatiserings- og -
belysningsløsninger fra ESYLUX og mobilt administrere og dokumentere 
projektkonfigurationer. Den nyeste version sikrer komfortabel navigation og 
et udvidet udvalg af funktioner. Fjernbetjeningen gør konfiguration af 
forskellige enheder enkel, mens den samlede indstilling tillader samtidig 
overførsel af flere parametre. 
 
Konfigurering via mobile enheder bliver stadig mere populær inden for teknisk 

bygningsudstyr. ESY-appen gør dette muligt med de intelligente automations- og 

belysningsløsninger fra ESYLUX: Enten direkte via smartphone, hvis den styrede 

enhed er udstyret med et Bluetooth-modul, eller i kombination med ESY-Pen, 

som fungerer som bro til infrarøde sensorer. Opdateringen af appen indeholder 

en masse nye funktioner. 

 

Samlet indstilling for hurtigere idriftsættelse 
ESY-appen giver nu mulighed for samlet indstilling ved konfigurering af enheder 

med en større række funktioner, som f.eks. udendørs DEFENSOR-

bevægelsessensorer: Brugeren behøver ikke sende ændringer individuelt til 

enheden, men kan overføre alle ændringer samtidigt i et enkelt batch. Dette 

sparer en masse tid under idriftsættelse. Desuden kan batchet efterfølgende 

sendes til andre rum og enheder af samme type med et enkelt tryk på en knap. 

Denne såkaldte kopiering øger også betydeligt opsætningshastigheden for ofte 

anvendte produkter.  

 



  

 

 

 

I en projektkonfiguration gemmer ESY-appen automatisk alle 

parameterindstillinger. Selvom brugeren har slettet eller ændret batchet, kan alle 

ændringer overføres på et senere tidspunkt. Dette giver brugeren mulighed for 

nemt at indstille hele konfigurationen på kontoret og så derefter sende den til 

enhederne direkte på byggepladsen. ESY-appens grænseflade er optimeret til 

skærmstørrelsen, så alt kan indstilles via smartphone. 

 

Mobil projektstyring med PDF-eksport 
Den mobile projektstyring i ESY-appen giver brugeren mulighed for at gemme og 

hente konfigurationer for op til 64 etager med op til 64 rum pr. etage og op til 64 

enheder pr. rum. Projektfilen, der f.eks. kan bruges som teknisk specifikation, kan 

sendes eller udskrives som PDF-dokument. PDF-layoutet i den aktuelle version er 

blevet optimeret for at give bedre læsbarhed. Der kan nu også gemmes yderligere 

oplysninger i et notefelt. 

 

ESY-appen kan downloades gratis fra de respektive appstores til iOS og Android.  

 

  



  

 

 

 

Om ESYLUX – Performance for Simplicity 
ESYLUX udvikler, fremstiller og driver intelligente automatiserings- og 

belysningsløsninger, der skaber mere livskvalitet og energieffektivitet i 

kontorbygninger, uddannelsesinstitutioner og i sundhedsvæsenet. Det enkelte 

menneskes ønsker og behov står i centrum, og virksomheden lægger særlig vægt 

på en nem anvendelse af sine produktløsninger. Engrosforhandlere, 

installationsfirmaer, elektroingeniører, lysdesignere samt arkitekter har som 

kunder og partnere tillid til vores mere end 50 år lange markedserfaring og til den 

personlige, faglige rådgivning, som vores ESYLUX-eksperter giver. Med vores 

forskning, udvikling og produktion på den tyske adresse i Ahrensburg lever 

producenten desuden op til de højeste kvalitetskrav. Vi distribuerer globalt: 

ESYLUX samarbejder med erfarne handelsvirksomheder og har et stort antal 

datterselskaber i Europa, Asien og Oceanien. 

Flere oplysninger på www.esylux.com 
 
 
Mediekontakt 

ESYLUX GmbH 

Christian Schöps 

Kontaktperson for virksomhedskommunikation 

Tlf.  +49 (0) 4102 88 880-2017 

Fax  +49 (0) 4102 88 880-333 

E-mail christian.schoeps@esylux.com 

 

  

http://www.esylux.com/


  

 

 

 

Billeder og billedtekster 
 

 
ESY-app Kilde: iStock/hocus-focus/HRAUN 
Nem konfigurering, fjernbetjening, administration, dokumentation: ESY-appen. 

 

 

 
ESY-app med eller uden ESY-Pen  Kilde: ESYLUX GmbH 
ESY-Pen fungerer som bro til overførsel til infrarøde sensorer. For enheder med 

integreret Bluetooth-modul er direkte overførsel også mulig. 
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