
e-Sense Tune



Fördelar

• Lätt installerat och lätt att bygga ut

• Personlig kontroll

• Personligt ljus för aktivitet och välmående

• Hög informationssäkerhet

e-Sense Tune är ett snabbinstallerat ljusstyrningssystem som 

passar alla applikationer där en användare åt gången tillåts 

styra ljuset. e-Sense Tune är avsett för exempelvis cellkontor, 

konferensrum och aktivitetsbaserade kontor.

Systemet styrs trådlöst via Bluetooth Low Energy av en 

smartphone eller surfplatta. När du har gjort dina inställningar 

kommer systemet automatiskt att identifiera dig när du 

kommer in i rummet och anpassa sig efter dina personliga 

inställningar. Användare utanför rummet kan inte påverka 

systemet. Närvaro utan enhet ger en allmän belysning för 

städtjänster eller liknande.

e-Sense Tune levereras med förinställda scener och funktioner 

för energibesparing eller dagsljussimulering. Dessutom har 

användaren möjlighet att ställa in två individuella scener efter 

eget tycke.

Trådlös styrning för personligt ljus
e-Sense Tune



e-Sense Tune

e-Sense Tune är ett helt fristående, personligt och trådlöst ljusstyrningssystem för individuella kontor. Styrning och 

personliga inställningar gör du direkt via din smartphone eller surfplatta. 
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Driftsättning utförs med en smartphone eller surfplatta och 

Fagerhults e-Sense Tune-app. Vid driftsättning identifieras och 

namnas både master- och slavarmaturer. e-Sense Tune finns 

för både iOS och Android. Det grafiska gränssnittet är utformat 

för vanliga användare och är mycket lätt att förstå.

e-Sense Tune – App



Med e-Sense Tune kan du anpassa ljuset efter dina personliga preferenser. e-Sense Tune har fyra förinställda 

scenarier som ger ett ljus som imiterar dagsljuset, ger dig energi och får dig att må bra. Du kan även spara två egna 

scenarion med dina personliga inställningar.

e-Sense Tune – Scenarion

Energibesparing upp till

60%



e-Sense Tune – Activate

Activate ger ett kallt, intensivt, energigivande aktiverande 

ljus. Perfekt för en energiboost under förmiddagen eller 

efter lunch.

e-Sense Tune – Focus

Focus ger ett varmt, något nerdimmat ljus som stimulerar 

kommunikation och koncentration. Focus-läget ger ett 

ljus för personliga samtal, eftertanke och fördjupning.

e-Sense Tune – Adapt

Adapt ger ett ljus som anpassar sig efter närvaro och 

infallande dagsljus. I Adapt-läget kan du välja 3000 eller 

4000 K färgtemperatur beroende på vad du själv föredrar.



e-Sense Tune – Mimic

Mimic nyttjar klockan i telefonen för att imitera dagsljuset 

och ändrar färgtemperatur under dagen. 

Ljuset på morgonen har en varm färgtemperatur. Under 

förmiddagen ökar färgtemperaturen för att vid lunchtid 

ge ett intensivt kallt ljus. Under eftermiddagen sänks åter  

färgtemperaturen och ljuset blir varmare.

Inbyggd sensor i masterarmaturen

Upp till 10 slavarmaturer kan anslutas till en master




