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Editor de cenas e 
processamento colectivo:  
Atualização para a ESY-App  
Com a ESY-App, o utilizador pode parametrizar e controlar remotamente as 
soluções de automação e iluminação controláveis à distância da ESYLUX, 
bem como efectuar a gestão móvel e documentação das configurações dos 
projectos. A versão actualizada assegura uma navegação mais confortável 
em diversos pontos e aumenta a variedade de funções. Assim, um editor de 
cenas permite uma configuração simples para diferentes situações de 
aplicação, e o processamento colectivo permite a transferência simultânea 
de vários parâmetros. 
 
A parametrização através de unidades terminais móveis está a tornar-se cada 

vez mais popular em equipamentos técnicos de edifícios. A ESY-App torna-o 

possível, juntamente com as soluções inteligentes de automação e iluminação da 

ESYLUX: Quer seja directamente a partir de um smartphone, se o aparelho 

controlado possuir um módulo Bluetooth, ou em combinação com a ESY-Pen, 

que serve como ponte para os sensores de infravermelhos. A actualização da 

aplicação oferece agora inúmeras inovações. 

 

Editor de cenas para uma configuração simples em função da situação 
Um editor de cenas permite uma configuração simples para a substituição em 

função da situação nos sistemas de iluminação com ESYLUX Light Control. Após 

seleccionar o tipo de botão pretendido, a potência de cada canal de iluminação 

para iluminação principal e adicional pode ser determinada individualmente para 

cada cena e, em sistemas com Tunable White, também pode ser determinada a 

cor da luz. Se uma unidade terminal convencional, como a ventilação, for 



  

 

 

 

integrada no sistema através de um actuador DALI, o utilizador pode ligá-la ou 

desligá-la por cena. Tal como em toda a aplicação, os valores e funções são 

agora seleccionados através de rolos, sendo que as barras deslizantes deixam 

de ser utilizadas. Isto facilita a operação.  

 

Processamento colectivo para uma colocação em funcionamento mais 
rápida 
Na parametrização de aparelhos com uma maior variedade de funções, como os 

detectores de movimento no exterior DEFENSOR, a ESY-App oferece agora a 

opção de processamento colectivo: O utilizador não necessita de enviar as 

alterações de parâmetros individualmente para o aparelho, podendo transferi-las 

todas em simultâneo num único lote. Isto permite poupar tempo na colocação em 

funcionamento. Além disso, se necessário, é possível enviar o lote para outros 

aparelhos do mesmo tipo, bastando premir um botão. Estes denominados clones 

permitem aumentar consideravelmente o ritmo nos produtos mais utilizados.  

 

Na configuração de um projecto, a ESY-App guarda todas as parametrizações 

automaticamente. Mesmo que, entretanto, o utilizador tenha excluído ou alterado 

o lote, todas as alterações podem ser posteriormente transferidas. Por sua vez, 

tal fornece a alternativa de realizar toda a configuração facilmente no seu próprio 

escritório e enviá-la para os aparelhos apenas no local da obra. Para permitir a 

implementação através de um smartphone, a superfície da ESY-App é 

optimizada para o tamanho do respectivo ecrã. 

 

Gestão de projectos móveis com exportação para PDF 
A gestão de projectos móveis da ESY-App permite ao utilizador guardar e aceder 

a configurações para até 64 pisos, cada um com até 64 divisões, cada uma delas 

com até 64 aparelhos. O ficheiro do projecto, que pode ser utilizado como, por 

exemplo, folha de especificações, pode ser enviado como documento PDF ou 

impresso. Para uma melhor legibilidade, a disposição do PDF foi optimizada na 

versão actual. Agora, também é possível armazenar informações adicionais num 

campo de notas. 

 

A ESY-App pode ser transferida gratuitamente para iOS e para Android através 

das respectivas Stores.  



  

 

 

 

 

  



  

 

 

 

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, sendo 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 mais 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 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-App Fonte: iStock/hocus-focus/HRAUN 
Fácil parametrização, controlo remoto, gestão e documentação: a ESY-App. 

 

 

 
ESY-App com ou sem ESY-Pen  Fonte: ESYLUX GmbH 



  

 

 

 

A ESY-Pen funciona como ponte na transmissão para um sensor de 

infravermelhos. A transmissão directa também é possível para aparelhos com 

módulo Bluetooth integrado. 
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