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Het nieuwe multitalent 
voor de installatie:  
De ESY-Pen van ESYLUX  
Met de ESY-Pen presenteert ESYLUX een handig alles-in-één-apparaat voor 
eenvoudige inbedrijfstelling, afstandsbediening, lichtmeting en 
projectbeheer. Zijn Bluetooth-functionaliteit maakt communicatie tussen 
mobiele apparatuur en de intelligente automatiserings- en 
verlichtingsoplossingen van ESYLUX mogelijk, onafhankelijk van fysieke 
interfaces. Daarmee vervangt de ESY-Pen ook de universele 
afstandsbediening van de fabrikant. 
 
De bediening van apparaten op afstand via een app en Bluetooth is tegenwoordig 

op veel plaatsen al de norm. Bij de intelligente automatiserings- en 

verlichtingsoplossingen van ESYLUX wordt dit nu ook werkelijkheid met de ESY- 

Pen. Een multifunctioneel alles-in-één-apparaat voor eenvoudige inbedrijfstelling, 

afstandsbediening, lichtmeting en projectbeheer. 

 

Brugfunctie voor eenvoudige configuratie en projectbeheer 
Door zijn brugfunctie maakt de ESY-Pen directe communicatie tussen mobiele 

apparatuur, aanwezigheidssensoren en lichtsystemen van ESYLUX mogelijk. 

Hierdoor kunnen geïnstalleerde apparaten eenvoudig en handig via de ESY-app 

worden geconfigureerd en in bedrijf worden genomen. Door de siliconenpunt van 

de ESY-Pen is deze tevens geschikt als invoerpen voor de touchscreens van 

smartphones en tablets.  

 

In combinatie met de app wordt de ESY-Pen een mobiele projectbeheerder. 

Configuraties van hele projecten kunnen via de app worden opgeslagen en later 

weer worden opgevraagd - voor maximaal 64 ruimtes per etage. Dit zorgt niet 



 

 

alleen voor een beter overzicht, het maakt ook een eenvoudige overdracht van 

opgeslagen parameters naar gelijksoortige producten of ruimtes mogelijk via 

cloning. Bovendien kan het projectbestand bijvoorbeeld als lastenboek worden 

gebruikt. Hiervoor kan een projectbestand als PDF-bestand worden geëxporteerd. 

 

Geïntegreerde lichtsensor voor optimaal meten en regelen 
De geïntegreerde lichtsensor van de ESY-Pen heeft twee functies. Enerzijds 

maakt hij het gebruik van een afzonderlijke luxmeter bij de inbedrijfstelling 

overbodig. En daarnaast zorgt hij tijdens bedrijf zelf voor een bijzonder 

nauwkeurige lichtmeting en -regeling. Als tafelapparaat in het laadstation op het 

werkvlak meet hij precies daar het licht waar dat bepalend is voor de visuele taak. 

De resultaten worden door de ESY-Pen direct naar de aanwezigheidssensor of 

het lichtsysteem gestuurd, waarna deze de verlichtingssterkte aan de huidige 

lichtsituatie aanpast. Voor de lichtplanning betekent dit een hoge mate van 

betrouwbaarheid, de eindgebruiker profiteert van de geoptimaliseerde regeling. 

 

Eenvoudige afstandsbediening op de werkplek 
Bovendien kan de gebruiker de ESY-Pen via drie knoppen op de behuizing in het 

laadstation als eenvoudige afstandsbediening gebruiken. Afhankelijk van het 

aangestuurde sensortype kan het licht met de pen worden in- of uitgeschakeld en 

gedimd. Bij ELC-verlichtingsoplossingen met het energie-efficiënte Human 

Centric Lighting van SymbiLogic van ESYLUX kan ook de lichtkleur naar wens 

worden gewijzigd. Bij apparaten met vooraf ingestelde scènes kunnen deze ook 

eenvoudig met één druk op de knop worden opgeroepen.  

 

De ESY-Pen vervangt de universele afstandsbediening van ESYLUX en is 

terugwerkend compatibel met alle op dit moment verkrijgbare 

aanwezigheidssensoren en bewegingsmelders van de fabrikant. Voor de 

inbedrijfstelling van toekomstige melders is hij absoluut noodzakelijk. Hij wordt in 

het laadstation via USB opgeladen en geeft de actuele laadtoestand aan. De 

ESY-app is gratis beschikbaar.  

 

  



 

 

Over ESYLUX – Performance for Simplicity 
ESYLUX ontwikkelt, produceert en verkoopt intelligente automatiserings- en 

verlichtingsoplossingen, die in kantoorgebouwen, onderwijsinstellingen en 

zorginstellingen voor meer levenskwaliteit en energie-efficiëntie zorgen. In het 

middelpunt staan de wensen en behoeften van de individuele mens, waarbij het 

bedrijf bijzonder veel belang hecht aan productoplossingen die eenvoudig in 

gebruik zijn. Groothandelaren, installatiebedrijven, elektro- en lichtadviseurs en 

architecten vertrouwen als klanten en partners op 50 jaar ervaring in de markt en 

op het persoonlijke, vakkundige advies van de ESYLUX-experts. Doordat 

onderzoek, ontwikkeling en productie in de Duitse vestiging Ahrensburg 

plaatsvinden, voldoet de fabrikant bovendien aan de hoogste kwaliteitseisen. De 

verkoop vindt wereldwijd plaats: ESYLUX werkt op vijf continenten met ervaren 

handelsondernemingen samen en wordt in Europa, Azië en Oceanië door talloze 

dochterondernemingen vertegenwoordigd. 

Meer informatie op www.esylux.com 
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De ESY-Pen maakt eenvoudige inbedrijfstelling en projectbeheer mogelijk 
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Lichtmeting direct op de werkplek en handige bediening op afstand 
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