
e-Sense Tune



Fordele

e-Sense Tune er et hurtigt installeret lysstyringssystem 

som passer i alle applikationer hvor det er tilladt/muligt at 

det er én bruger ad gangen der styrer lyset. e-Sense Tune er 

velegnet til eksempelvis cellekontorer, konferencerum og 

aktivitetsområder. 

Systemet styres trådløst via Bluetooth Low Energy af en 

smartphone eller tablet. Når du har sat dine indstillinger vil 

systemet automatiskt identificere dig når du træder ind i 

rummet og tilpasser sig efter dine personlige indstillinger. 

Brugere udenfor rummet kan ikke påvirke systemet. Hvis 

der er personer i rummet der ikke har nogen enhed på sig 

vil der være almen belysning eksempelvis i forbindelse med 

rengøring o.lign.

e-Sense Tune leveres med forindstillede scener og funktioner 

til energibesparelse eller dagslysregulering. Desuden har 

brugeren mulighed for at indstille to individuelle scener efter 

eget ønske.

Trådløs styring til personligt lys
e-Sense Tune

• Let installation og let at udbygge

• Personlig kontrol

• Personligt lys for aktivitet og velbefindende

• Høj informationssikkerhed



e-Sense Tune

e-Sense Tune er et helt fritstående, personligt og trådløst lysstyringssystem for det individuelle kontor. Styring og 

personlige indstillinger foretager du direkte via din smartphone eller Tablet.
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Idriftsættelse foretages med en smartphone eller tablet og 

Fagerhults app e-Sense Tune. Ved idriftsættelse identificeres 

og navngives både master- og slavearmaturer. e-Sense Tune 

fås til både iOS og Android. Den grafiske grænseflade er 

udformet til almindelige brugere og er meget let at forstå.

e-Sense Tune – App



Med e-Sense Tune kan du tilpasse lyset til dine personlige præferencer. e-Sense Tune har fire forudindstillede 

scenarier, der skaber et lys, som efterligner dagslyset, så du får energi og føler dig godt tilpas. Du kan også gemme to 

scenarier med dine egne personlige indstillinger.

e-Sense Tune – Scenarier

Energibesparelse ≤

60%

BEVÆGELSESSTYRING DAGSLYSSTYRING TRÅDLØS KOMMUNIKATION



e-Sense Tune – Activate

Activate giver et koldt, skarpt og opkvikkende lys. Perfekt

til et energiboost i løbet af formiddagen eller efter frokost.

e-Sense Tune – Focus

Focus giver et varmt og let dæmpet lys, som stimulerer 

kommunikationen og koncentrationen. Focus-indstillingen

kan bruges til personlige samtaler, eftertanke og fordybelse.

e-Sense Tune – Adapt

Adapt giver en belysning, der tilpasser sig efter bevægelse

og det indfaldende dagslys. Med indstillingen Adapt kan du

vælge en farvetemperatur på 3000 eller 4000 K, alt efter

hvad du selv foretrækker.



e-Sense Tune – Mimic

Mimic imiterer dagslyset og farvetemperaturen i løbet af

dagen.

Lyset om morgenen har en varm farvetemperatur. I løbet

af formiddagen øges farvetemperaturen, og ved frokosttid

er lyset skarpt og koldt. I løbet af eftermiddagen sænkes

lysstyrken igen, og farvetemperaturen bliver varmere.

Indbygget sensor i masterarmaturet

Der kan tilsluttes op til 10 slavearmaturer til en master




