
e-Sense Tune



Edut

• Helppo asentaa ja laajentaa

• Yksilöllinen ohjaus

• Yksilöllinen valaistus lisää aktiivisuutta ja hyvinvointia

• Tiedot ovat hyvin turvassa

e-Sense Tune on helposti asennettava, henkilökohtainen 

valonohjausjärjestelmä, jota on helppo ohjata ja laajentaa. 

Järjestelmä sopii tiloihin, joissa yksi käyttäjä ohjaa 

valaistusta, kuten esimerkiksi yksittäisissä työhuoneissa ja 

neuvotteluhuoneissa.

e-Sense Tune -järjestelmä toimii Bluetooth Low Energy 

tekniikalla. Sovellus kommunikoi master-valaisimen kanssa, 

joka puolestaan voi ohjata useita orjavalaisimia. Tilan 

ulkopuolella oleva käyttäjä ei voi käyttää sovellusta. Läsnäolo 

ilman mobiililaitetta aktivoi yleisvalaistuksen esimerkiksi 

siivoustyöntekijöitä varten.

Järjestelmä on langaton, ja sitä voi helposti ohjata älypuhelimen 

tai tabletin avulla. Kun halutut asetukset on tehty, järjestelmä 

tunnistaa käyttäjän automaattisesti ja säätää valaistuksen 

toiveitten mukaisesti.

Langaton, mobiililaitteella ohjattava valonohjausjärjestelmä
e-Sense Tune



e-Sense Tune

e-Sense Tune on henkilökohtainen ja langaton valonohjausjärjestelmä, jonka avulla voidaan ohjata sekä valon 

intensiteettiä että värilämpötilaa. Ohjaus tapahtuu yksinkertaisesti puhelimen tai tabletin avulla.
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Järjestelmän käyttöönotto tehdään älypuhelimen tai tabletin ja 

Fagerhultin e-Sense Tune -sovelluksen avulla. Käyttöönotossa 

tunnistetaan ja nimetään sekä master- että orjavalaisimet.   

e-Sense Tune on saatavana sekä iOS- että Android-laitteille. 

Graafinen käyttöliittymä on selkeä ja sitä on helppo käyttää.

e-Sense Tune – App



e-Sense Tunen avulla käyttäjä voi säätää valaistuksen omien toiveiden mukaan. e-Sense Tunessa on neljä 

esiohjelmoitua valaistustilannetta, joiden valo mm. mukailee päivänvaloa ja auttaa voimaan hyvin. Näiden lisäksi 

käyttäjä voi tallentaa järjestelmään kaksi omaa valaistustilannetta.

e-Sense Tune – Valaistustilanteet

Energiansäästö ≤

60%

LÄSNÄOLOTUNNISTIN PÄIVÄNVALO-OHJAUS LANGATON TIEDONSIIRTO LANGATON SÄÄTÖ



e-Sense Tune – Activate

Activate-tilassa valo on viileä, voimakas, energisoiva ja 

aktivoiva. Se on sopivan piristävä käytettäväksi aamupäivällä 

tai lounaan jälkeen.

e-Sense Tune – Focus

Focus-tilan lämmin ja vähemmän voimakas valo edistää 

kommunikaatiota ja keskittymistä. Focuksen valo sopii 

erinomaisesti keskusteluihin ja neuvotteluihin.

e-Sense Tune – Adapt

Adapt-tilan valo mukautuu läsnäolon ja päivänvalon 

mukaan. Adapt-tilassa valon värilämpötilaksi voidaan 

valinta 3 000 tai 4 000 K.



e-Sense Tune – Mimic

Mimic jäljittelee luonnonvaloa ja muuttaa valon väri-

lämpötilaa vuorokaudenajan mukaan.

Aamulla valo on vähemmän voimakas ja väriltään lämmin. 

Aamupäivällä valon voimakkuutta lisätään ja värilämpötilaa 

muutetaan viileämmäksi. Lounasaikaan valo on voimakas 

ja sävyltään viileä. Iltapäivällä valon voimakkuus jälleen 

vähenee ja sävy muuttuu lämpimämmäksi

Master-valaisimeen integroitu tunnistin

Yhteen master-valaisimeen voi liittää enintään 10 orjavalaisinta




