
e-Sense Connect



e-Sense Connect – Intelligent og trådløs lysstyring

e-Sense Connect er den perfekte løsning til miljøer, hvor god 

belysning er absolut nødvendigt – f.eks. i klasseværelser, 

forelæsningssale og åbne kontorlandskaber. Styresystemet 

er nemt at installere og vedligeholde. Armaturerne tilsluttes 

til netspænding og kræver derfor hverken styrekabler eller 

indgreb i bygningsstrukturen.

e-Sense Connect er trådløst, og alle armaturer – både dem 

med og uden sensorer – er forsynet med en RF-enhed til 

kommunikation med styreenheden. Fordi alt er integreret 

i armaturerne, kræves der ingen eksterne sensorer til 

bevægelses- og dagslysstyring. Alt relateret til installationen 

findes samlet i et og samme rum. Der kræves ingen eksterne 

styreenheder i elcentraler eller andre steder i bygningen. 

Programmeringen sker hurtigt og enkelt via en fjernbetjening, 

som rettes mod hvert armatur.

Fordele

• Hurtig og enkel installation, ingen styrekabler

• Det er kun nødvendigt at foretage få indgreb i bygningsstrukturen

• Nem programmering

• Komplet system med sensorer, som er integreret i armaturet

• Energibesparende



e-Sense Connect

e-Sense Connect er et kompetent styresystem med intelligent dagslys- og bevægelsesstyring til miljøer, hvor der er

størst behov for rigtig godt lys. Systemet er energibesparende, trådløst og nemt at installere.



Med e-Sense Connect-projektorfunktionen kan du dæmpe en række forudbestemte armaturer, når du bruger 

projektoren, for at øge billedets kontrast. I projektor-tilstand kan armaturer fra forskellige grupper kombineres. 

Andre armaturer i rummet kan stadig styres med potentiometeret.

e-Sense Connect – Projektor-tilstand



e-Sense Connect gør det muligt at gruppere armaturer og samtidig fungere sammen for at optimere energibesparelsen,

samtidig med at komforten opretholdes. Panelbelysningen kan også konfigureres med en on / off-funktion.

e-Sense Connect – Teamwork

Energibesparelse ≤

60%

BEVÆGELSESSTYRING DAGSLYSSTYRING FJERNBETJENING MANUEL STYRINGTRÅDLØS KOMMUNIKATION



Centralt i systemet findes 

en styringsenhed, som 

forbinder armaturer og 

kontrolfunktioner.

Kommunikation i et system foregår mellem armaturets 

RF-enhed og styreenheden. Fjernbetjeningen bruges som 

et midlertidigt værktøj til programmering af systemet. 

Med nogle få grundlæggende funktioner kan du oprette en 

meget energieffektiv løsning med komfort i belysningen 

til brugeren.

e-Sense Connect – Fjernbetjening
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