
e-Sense Motion



Fordeler

e-Sense Motion – Connected Solution
Ytterligere fordeler

• Rask og enkel installasjon

• Alle funksjoner er integrert i mastearmaturene med automatisk

lysregulering ved hjelp av sensorer.

• Appen lar deg teste og lese av verdiene for å vise statusen i 

anlegget

• Masteenheten monteres på masten og muliggjør styring av alle 

DALI-armaturer. Inneholder sensor og radiomodul. 

• Fremtidssikker skalerbarhet – enkelt å utvide

Trådløs tilstedeværelsesstyring for uteområder

e-Sense Motion

• Økt driftseffektivitet og reduserte vedlikeholdskostnader da 

servicepersonalet vet hvilken armatur som er ute av drift

• Målt energi per armatur gir bedre energirapportering

• Trafikkintensitetsmåling gjennom telling av antall PIR-triggere

• Anleggets bærekraftighet, kvalitet og pålitelighet blir bedre med 

god overvåking

• Fleksibel tilgjengelighet med en brukervennlig, nettbasert plattform 



e-Sense Motion er et energieffektivt styresystem som gir mye lys ved tilstedeværelse og lite lys ved når ingen er 

tilstede. Armaturene dimmes automatisk når det ikke oppdages noen tilstedeværelse.

e-Sense Motion



Dette er selve plattformen for e-Sense Motion – fra en liten løsning med en eller flere armaturer ved et busstopp 

eller en parkeringsplass, til mange armaturer langs en gang- og sykkelvei, lysløype eller mindre gate.  Linked-

systemet kan legges til en eksisterende installasjon med DALI-armaturer, utvides for å inkludere nye armaturer eller 

oppgraderes til Connected når som helst.  Mastearmaturene har innebygde PIR-sensorer for tilstedeværelseskontroll, 

og armaturene kommuniserer med hverandre via en radiosignaler.

e-Sense Motion – Linked Solution

Dette er en sky- og nettbasert løsning som gir deg mulighet til å fjernstyre og kontrollere belysningen via en gateway 

som kommuniserer med lysanlegget. Løsningen omfatter alt i Linked Solution men i tillegg muligheten til å logge 

inn på en nettside med anleggets unike passord for å kontrollere energiforbruk, sjekke ulike målte verdier som f.eks. 

nivået av tilstedeværelsesdetektering, eller bli underrettet når armaturen er defekt og må repareres. All informasjon 

hentes fra skyen

e-Sense Motion – Connected Solution



Ved tilstedeværelsesdetektering justeres et bestemt antall armaturer opp til et forhåndsbestemt lysnivå, f.eks. 100 

prosent. De blir tent foran deg og holder seg tent bak deg i en forhåndsinnstilt tidsperiode til etter at du har passert. 

Ved hjelp av e-Sense Motion kan du spare over mye energi og beholde følelsen av trygghet og god visuell komfort. 

Energibesparing ≤

43%

e-Sense Motion

TILSTEDEVÆRELSESSTYRING FJERNSTYRING TRÅDLØS KOMMUNIKASJON STYRING VED HJELP AV APP



Systemet programmeres enkelt ved hjelp av en app og Bluetooth-dongle ved anlegget. Armaturene har en 

dobbeltfunksjon. Det betyr at alle armaturer fungerer både som master- og slavearmatur og kommuniserer med 

hverandre. Etter den første programmeringen trenger du bare å koble deg til én armatur for å kommunisere med alle.

Hvert enkelt anlegg får tildelt en unik identitet og en kode som du må angi ved tilkobling. Med en tydelig kartoversikt 

over armaturene kan du bestemme hvor mange armaturer som skal tennes ved tilstedeværelse, hvor lenge de skal være 

tent, og hvilket nivå de skal dimmes ned til etter tilstedeværelsen. Gjør dine egne innstillinger etter trafikkforholdene, 

eller velg mellom de forhåndsinnstilte scenene i appen.

e-Sense Motion – App



Tilbehør 

On Pole Montagekit

Bluetooth dongel

GPRS Gateway

On Pole Enhet - svart

On Pole Enhet - grå

On Pole Enhet - mørk grå

86402

86403

86404

86401

86400

e-Sense Motions On Pole-enheten kommuniserer via 

DALI. Resultatet er en åpen løsning hvor styringssystemet 

kan brukes til alle DALI-drevne LED armaturer, uavhengig 

av produsent. Med andre ord, er du ikke henvist til å bruke 

en enkelt leverandør.

e-Sense Motion – On Pole

Android-app

86405




