
e-Sense Motion



Edut 

e-Sense Motion – Connected Solution
Lisäedut 

• Nopea ja yksinkertainen asennus

• Kaikki toiminnot on valmiiksi integroitu pylväsvalaisimeen

• Sovelluksen avulla voidaan testata ja lukea arvoja järjestelmän tilasta 

• Lisävarusteena saatava pylvääseen asennettava tunnistinyksikkö mahdollistaa 

valinnaisen DALI-valaisimen ohjauksen. Sisältää PIR-sensorin ja radiomoduulin 

• Järjestelmää on helppo laajentaa myös tulevaisuudessa

Langatonta valonohjausta ulkotiloihin

e-Sense Motion

• Parempi käyttötehokkuus ja alhaisemmat huoltokustannukset

• Valaisinkohtainen energiankulutuksen mittaus ja raportointi

• Liikennevirtojen mittaaminen PIR-sensoreiden avulla

• Valaisinjärjestelmän kestävyys, laatu ja käyttövarmuus 

paranevat valvonnan ansiosta

• Joustava käytettävyys helppokäyttöisen ja verkkopohjaisen 

ohjelmiston avulla.



e-Sense Motion on energiatehokas ohjausjärjestelmä, joka voidaan ohjelmoida ulkotilan toimintojen ja tarpeiden 

mukaan. Valaisimet himmenevät automaattisesti, kun läsnäoloa ei havaita.

e-Sense Motion



e-Sense Motion –järjestelmän perustana on läsnäolotunnistus sekä useampien valaisimien kyky viestiä keskenään. 

Ratkaisu sopii ihanteellisesti kevyen liikenteen väylille, ulkoilureiteille ja kaduille. Linkitetty ratkaisu voidaan 

asentaa jälkeenpäin jo olemassa olevaan valaisinasennukseen, siihen voidaan lisätä valaisimia ja se voidaan myös 

päivittää Connected Solution –versioon. Pylväsvalaisimiin on integroitu läsnäolon tunnistavat PIR-sensorit, jotka 

kommunikoivat keskenään radiotaajuudella.

e-Sense Motion – Linked Solution

Tämä on pilvi- ja web-pohjainen ratkaisu, jonka avulla voidaan ohjata ja hallita valaistusta etäältä gatewayn avulla, 

joka on yhteydessä asennukseen. Ratkaisu mahdollistaa kaikki linkitetyn ratkaisun toiminnot, mutta nyt mukana on 

mahdollisuus kirjautua verkkosivustolle järjestelmän yksilöllisellä salasanalla, tarkkailla energiankulutusta, seurata 

erilaisia mittausarvoja, kuten läsnäolotunnistuksen tasoa tai saada ilmoitus valaisimen vikaantumisesta. Kaikki 

tiedot kerätään pilvestä.

e-Sense Motion – Connected Solution



 Valaisimet himmenevät automaattisesti, kun ketään ei ole paikalla. Läsnäolohavainnon jälkeen valotasot nousevat 

osassa valaisimia esiasetetulle tasolle, esim. 100 %:iin ja ne pysyvät tällä tasolla etukäteen määrätyn ajan.

Energiansäästö ≤

43%

e-Sense Motion

LÄSNÄOLOTUNNISTIN ETÄOHJAUS LANGATON TIEDONSIIRTO LANGATON SÄÄTÖ



Järjestelmä on helppo ohjelmoida sovelluksella ja e-Sense Motion Bluetooth-sovittimella. Kaksisuuntaisessa 

järjestelmässä kaikki valaisimet toimivat sekä master- että orjavalaisimina ja valvovat ja viestivät keskenään. Kun 

järjestelmä on ohjelmoitu ensimmäisen kerran, riittää, että yhteys saadaan yhteen valaisimeen, jonka jälkeen 

tavoitetaan myös kaikki muut valaisimet.

Jokaiselle järjestelmälle luodaan erillinen tunnus ja salasana, joka annetaan yhteyttä muodostettaessa. Selkeä 

näkymä valaisimiin auttaa määrittämään syttyvien valaisimen määrän läsnäolohavainnon jälkeen, eli kuinka moni 

valaisin syttyy, kuinka pitkäksi aikaa ja mille tasolle ne jälleen himmennetään.  Voit valita jonkin sovelluksen mukana 

tulevista asetuksista, tai muokata niitä itse kohteeseen sopiviksi.

e-Sense Motion – App



Lisävarusteet 

Pylväsasennussarja GPRS Gateway

Bluetooth sovitin 

GPRS Gateway

Pylvääseen asennettava e-Sense Motion-tunnistin, musta

Pylvääseen asennettava e-Sense Motion -tunnistin, harmaa

Pylvääseen asennettava e-Sense Motion-tunnistin, tummanharmaa

86402

86403

86404

86401

86400

e-Sense Motion -ulkoinen tunnistinyksikkö asennetaan 

pylvääseen, ja se sopii käytettäväksi DALI-valaisimien 

kanssa. Se on avoin ratkaisu, jota voidaan käyttää kaikkien 

led-valaisimien kanssa, valmistajasta riippumatta. 

e-Sense Motion – Pylvääseen asennettava tunnistin

Android-app

86405




