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A nova multifunções 
para a instalação:  
A ESY-Pen da ESYLUX  
Com a ESY-Pen, a ESYLUX apresenta um aparelho multifuncional para fácil 
colocação em funcionamento, controlo remoto, medição da luz e gestão de 
projectos. A funcionalidade Bluetooth permite a comunicação entre 
unidades terminais móveis e as soluções de automação e iluminação 
inteligentes da ESYLUX, sem recurso a interfaces físicas. A ESY-Pen 
sucede assim ao controlo remoto universal do fabricante 
 
O controlo remoto de aparelhos através de aplicações ou por Bluetooth já é o 

padrão comum há algum tempo. Para as soluções de automação e iluminação 

inteligentes da ESYLUX, tal passar a ser realidade a partir de agora com a ESY-

Pen: um aparelho multifuncional para a fácil colocação em funcionamento, 

controlo remoto, medição da luz e gestão de projectos. 

 

Elo de ligação para uma fácil configuração e gestão de projectos 
Através da sua função de elo de ligação, a ESY-Pen permite uma comunicação 

directa entre unidades terminais móveis e detectores de presença ou sistemas de 

iluminação da ESYLUX. Deste modo, os sistemas instalados podem ser 

configurados e colocados em funcionamento de forma simples e cómoda através 

da aplicação ESY. Outra característica útil da ESY-Pen é a ponta de silicone, que 

permite utilizá-la como caneta stylus no ecrã táctil das unidades terminais 

móveis.  

 

Assim, utilizada em conjunto com a aplicação ESY, a ESY-Pen torna-se num 

gestor de projectos móvel. A aplicação permite gravar e voltar a aceder às 

configurações de projectos inteiros — até 64 salas por piso. Esta funcionalidade 



 

 

possibilita não só ter uma visão geral, como também transferir facilmente 

parâmetros guardados para produtos ou espaços do mesmo tipo (Cloning). Além 

disso, o dossier do projecto pode ser utilizado como caderno de encargos, por 

exemplo. Para tal, é possível exportar um relatório do projecto como documento 

PDF. 

 

Sensor de luz integrado para medições e regulações ideais 
O sensor de luz integrado da ESY-Pen oferece uma função dupla. Por um lado, 

torna desnecessário um luxímetro digital para a colocação em funcionamento. 

Por outro, a própria ESY-Pen, quando em funcionamento, permite realizar uma 

medição e regulação da luz extremamente precisa: enquanto aparelho de mesa 

na estação de carregamento, a ESY-Pen possibilita a medição exacta do valor de 

luminosidade onde este seja crucial para a tarefa visual. Os resultados são 

enviados directamente aos detectores de presença ou sistemas de iluminação, 

que por sua vez adaptam a intensidade luminosa à luminosidade actual. Para o 

planeamento da iluminação, tal significa um elevado grau de fiabilidade, e o 

utilizador beneficia de uma regulação optimizada. 

 

Controlo remoto simples no local de trabalho 
Através de três botões, o utilizador pode utilizar a ESY-Pen tanto na respectiva 

estação de carregamento como enquanto simples controlo remoto. Dependendo 

do tipo de detector activado, a ESY-Pen permite ligar ou desligar a luz, ou ainda 

regulá-la. Para as soluções de iluminação ELC com Human Centric Lighting 

eficiente energeticamente da SymbiLogic da ESYLUX é ainda possível alterar a 

cor da luz de acordo com as preferências pessoais. Em instalações com cenários 

memorizados, pode aceder-se aos mesmos através de um simples botão.  

 

A ESY-Pen substitui o controlo remoto universal da ESYLUX e é compatível com 

todas as versões anteriores e actuais de detectores de movimento e presença do 

fabricante. No futuro, a ESY-Pen passará a ser obrigatória para a colocação em 

funcionamento de detectores. A ESY-Pen é carregada na estação de 

carregamento através de uma ligação USB e mostra o estado actual da bateria. A 

aplicação ESY é disponibilizada gratuitamente.  

 

  



 

 

Sobre a ESYLUX – Performance for Simplicity 
A ESYLUX desenvolve, produz e comercializa soluções inteligentes de 

automação e iluminação que garantem uma melhor qualidade de vida e eficiência 

energética em edifícios de escritórios, estabelecimentos escolares e unidades de 

saúde. No ponto central encontram-se os desejos e as necessidades dos 

indivíduos, ao passo que a empresa atribui um valor especial a uma aplicação 

fácil das suas soluções de produtos. Grossistas, empresas de instalação, 

técnicos responsáveis pelo planeamento eléctrico e da iluminação e arquitectos 

confiam, enquanto clientes e parceiros, na experiência no mercado de 50 anos, 

assim como no aconselhamento técnico pessoal dos especialistas da ESYLUX. 

Com a investigação, o desenvolvimento e a produção nas instalações alemãs em 

Ahrensburg, o fabricante cumpre, além disso, os mais elevados requisitos de 

qualidade. O mercado é global. Por isso, a ESYLUX coopera com empresas 

comerciais experientes nos cinco continentes e está representada na Europa, 

Ásia e Oceânia com inúmeras subsidiárias. 

Para mais informações, visite www.esylux.com 
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Fotografias e legendas 

 

 
ESY-Pen 1 Fonte: LDprod/Shutterstock.com/ESYLUX 

 
 

 
ESY-Pen 2 Fonte: LDprod/Shutterstock.com/ESYLUX 
A ESY-Pen possibilita uma fácil colocação em funcionamento e gestão de 

projectos 

 

 



 

 

 
ESY-Pen 3 Fonte: KieferPix/Shutterstock.com/ESYLUX 

Medição da luz directamente na superfície de trabalho e cómodo controlo remoto 
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