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Scène-editor en 
verzamelverwerking:  
Update voor de ESY-app  
Met de ESY-app kan de gebruiker op afstand bedienbare automatiserings- 
en verlichtingsoplossingen van ESYLUX parametriseren en op afstand 
besturen en de projectconfiguraties mobiel beheren en documenteren. De 
actuele versie vereenvoudigt nu op veel punten de navigatie en breidt de 
functionaliteit uit. Zo maakt een scène-editor een eenvoudige configuratie 
voor verschillende toepassingssituaties mogelijk en kunnen met 
verzamelverwerking meerdere parameters tegelijk worden overgebracht. 
 
Parametrisering via mobiel eindapparatuur wordt in technische uitrusting van 

gebouwen steeds populairder. De ESY-app maakt dit bij de intelligente 

automatiserings- en verlichtingsoplossingen van ESYLUX mogelijk: Direct via 

smartphone, wanneer het aangestuurde apparaat een Bluetooth-module heeft, of 

in combinatie met de ESY-pen, die dan als brug naar de infraroodsensoren 

fungeert. Een update van de app zorgt nu voor talrijke innovaties. 

 

Scène-editor voor eenvoudige situatieafhankelijke configuratie 
Zo maakt een scène-editor een eenvoudige configuratie mogelijk voor 

situatieafhankelijke oversturing bij de verlichtingssystemen met ESYLUX Light 

Control. Nadat het gewenste type impulsgever is gekozen, kan per scène de 

lichtsterkte van elk lichtkanaal van hoofd- en bijverlichting individueel worden 

bepaald en bij systemen met Tunable White ook de lichtkleur. Als een 

conventioneel eindapparaat zoals de ventilatie via DALI-actuator in het systeem is 

geïntegreerd, kan de gebruiker het per scène in- of uitschakelen. Net als in de 

hele app kunnen van waarden en functies ook hier nu door middel van rollen en 



  

 

 

 

niet langer via schuifregelaars worden geselecteerd. Dat vereenvoudigt de 

bediening.  

 

Verzamelverwerking voor een snellere ingebruikname 
Bij de parametrisering van apparaten met een omvangrijke functionaliteit, zoals 

de DEFENSOR-buitenbewegingsmelders, biedt de ESY-app nu de mogelijkheid 

van verzamelverwerking: De gebruiker hoeft parameterwijzigingen daardoor niet 

afzonderlijk naar elk apparaat te verzenden, maar kan ze allemaal tegelijkertijd in 

één batch overbrengen. Dit bespaart veel tijd bij de ingebruikname. Bovendien 

kan de batch desgewenst met slechts één druk op de knop naar andere 

apparaten van hetzelfde type worden verzonden. Dit zogeheten klonen verhoogt 

ook aanzienlijk het tempo bij vaak gebruikte producten.  

 

In een projectconfiguratie slaat de ESY-app alle parameters automatisch op. Ook 

als de gebruiker de batch tussentijds heeft verwijderd of gewijzigd, kan hij of zij 

daardoor alle wijzigingen ook later overbrengen. Dit maakt het ook mogelijk om 

de gehele configuratie comfortabel op het eigen kantoor uit te voeren en deze pas 

op de bouwplaats naar de apparaten te verzenden. Om alles met een smartphone 

te kunnen uitvoeren, is de interface van de ESY-app geoptimaliseerd voor de 

schermgrootte van deze mobiele telefoons. 

 

Mobiel projectbeheer met PDF-export 
Met het mobiele projectbeheer van de ESY-app kan de gebruiker configuraties 

opslaan en opvragen voor maximaal 64 etages met elk maximaal 64 ruimtes en 

maximaal 64 apparaten per ruimte. Het projectbestand, dat bijvoorbeeld als 

lastenboek kan worden gebruikt, kan bovendien als PDF-document worden 

verzonden of afgedrukt. Voor een betere leesbaarheid is de PDF-indeling in de 

actuele versie geoptimaliseerd. Er is nu ook een notitieveld voor het invoeren van 

aanvullende informatie. 

 

De ESY-app kan gratis worden gedownload in de betreffende Stores voor iOS en 

Android.  

 

  



  

 

 

 

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 lichtplanners en 

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

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

Onderzoek, ontwikkeling en productie vindt in de Duitse vestiging Ahrensburg 

plaats en daarmee voldoet de fabrikant bovendien aan de hoogste 

kwaliteitseisen. De verkoop vindt wereldwijd plaats: ESYLUX werkt 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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Foto's en fotobijschriften 
 

 
ESY-app Bron: iStock/hocus-focus/HRAUN 
Eenvoudig parametriseren, op afstand besturen, beheren, documenteren: de 

ESY-app. 

 

 

 
ESY-app met of zonder ESY-Pen  Bron: ESYLUX GmbH 



  

 

 

 

Bij de overdracht naar een infraroodsensor fungeert de ESY-pen als brug. Bij 

apparaten met geïntegreerde Bluetooth-module is ook direct verzenden mogelijk. 
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