
e-Sense Connect



e-Sense Connect – Intelligent og trådløs lysstyring

e-Sense Connect er den perfekte løsningen for miljøer der 

god belysning er helt avgjørende, for eksempel klasserom, 

forelesningssaler og åpne kontorlandskap. Systemet er 

enkelt å installere og vedlikeholde. Armaturene kobles til 

strømnettet og krever dermed verken styrekabler eller inngrep 

i bygningsstrukturen. 

e-Sense Connect er et trådløst system, og alle armaturer – 

både de med og uten sensorer – er utstyrt med en RF-enhet 

for kommunikasjon med kontrollenheten. Ettersom alt er 

integrert i armaturene, er det ikke behov for eksterne sensorer 

for tilstedeværelse- og dagslysstyring. Alt i forbindelse med 

installasjonen er samlet i ett og samme rom. Det trengs ingen 

eksterne styreenheter i fordelingsbokser eller andre steder 

i bygget. Programmeringen skjer raskt og enkelt med en 

fjernkontroll som man retter mot de enkelte armaturene.

Fordeler

• Rask og enkel installasjon; ingen styrekabler

• Krever få inngrep i bygningsstrukturen

• Enkel programmering

• Komplett system med sensorer integrert i armaturen

• Energibesparende



e-Sense Connect

e-Sense Connect er et kompetent styresystem med intelligent dagslys- og tilstedeværelsesstyring for miljøer som

har behov for god belysning. Systemet er energieffektivt, trådløst og enkelt å installere.



Med e-Sense Connect-projektormodusen kan du fade ned en rekke forhåndsdefinerte armaturer når du bruker 

projektoren, for å øke kontrastene i bildet. I projektormodus kan armaturer fra forskjellige grupper kombineres. 

Andre armaturer i rommet kan fortsatt styres med potensiometeret.

e-Sense Connect – Projektormodusen



e-Sense Connect gjør det mulig å gruppere armaturer og samtidig fungere sammen for å optimalisere energibesparelsen 

samtidig som komforten opprettholdes. Panelbelysningen kan også konfigureres med en på / av-funksjon.

e-Sense Connect – Teamarbeid

Energibesparing ≤

60%

TILSTEDEVÆRELSESSTYRING DAGSLYSSTYRING FJERNKONTROLL MANUELL STYRINGTRÅDLØS KOMMUNIKASJON



Sentralt i systemet 

er en kontrollenhet 

som er en kobling 

mellom armaturer og 

kontrollfunksjoner. 

Kommunikasjon i et system foregår mellom armaturets 

RF-enhet og kontrollenheten. Fjernkontrollen brukes som 

et midlertidig verktøy for programmering av systemet. 

Med noen få grunnleggende funksjoner kan du skape en 

svært energieff ektiv løsning med komfort i belysningen 

for brukeren.

e-Sense Connect – Fjernkontroll
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