
e-Sense Tune



Fordeler

• Enkelt å installere og utvide

• Personlig kontroll

• Personlig belysning for aktivitet og velvære

• Høy informasjonssikkerhet

e-Sense Tune er et lysstyringssystem som er raskt å installere

og som passer for alle bruksområder der én bruker om 

gangen styrer lyset. e-Sense Tune er beregnet for blant annet 

cellekontorer, konferanserom og aktivitetsområder. 

Systemet styres trådløst via Bluetooth Low Energy med 

smarttelefon eller netbrett. Etter at du har gjort dine 

innstillinger, vil systemet automatisk kjenne deg igjen når 

du kommer inn i rommet, og tilpasse seg dine personlige 

preferanser. Brukere utenfor rommet kan ikke påvirke 

systemet. Tilstedeværelse uten en styringsenhet (for eksempel 

telefon) gir allmennbelysning for renhold eller lignende. 

e-Sense Tune leveres med forhåndsinnstilte scener og 

funksjoner for energisparing eller dagslyssimulering. I tillegg 

har brukeren muligheten til å sette to individuelle scener etter 

personlige preferanser.

Trådløs styring for personlig lys
e-Sense Tune



e-Sense Tune

e-Sense Tune er et helt frittstående, personlig og trådløst lysstyringssystem for individuelle kontorer. Styring og 

personlige innstillinger foretar du på smarttelefon eller nettbrett. 
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Idriftsettelsen gjøres med en smarttelefon eller et nettbrett 

og Fagerhults e-Sense Tune-app. Ved idriftsettelsen blir både 

master- og slavearmaturer identifisert og får navn. e-Sense 

Tune leveres for både iOS og Android. Det grafiske grensesnittet 

er utformet for vanlige brukere og svært lett å forstå.

e-Sense Tune – App



Med e-Sense Tune kan du tilpasse lyset etter dine personlige preferanser. e-Sense Tune har fire forhåndsinnstilte 

scener som gir et lys som imiterer dagslyset, gir deg energi og gjør at du føler deg vel. Du kan også lagre to egne scener 

med dine personlige innstillinger.

e-Sense Tune – Scenarion

Energibesparing ≤

60%

TILSTEDEVÆRELSESSTYRING DAGSLYSSTYRING TRÅDLØS KOMMUNIKASJON



e-Sense Tune – Activate

Activate gir et kaldt, intenst, energigivende, aktiverende 

lys. Perfekt for å øke energien på formiddagen eller etter 

lunsj.

e-Sense Tune – Focus

Focus gir et varmt, noe dimmet lys som stimulerer 

kommunikasjon og konsentrasjon. Focus-modus gir et lys 

for personlige samtaler og fordypelse.

e-Sense Tune – Adapt

Adapt gir et lys som tilpasser seg etter tilstedeværelse og 

innfallende dagslys. I Adapt-modus kan du velge 3000 eller 

4000 K fargetemperatur, avhengig av hva du foretrekker.



e-Sense Tune – Mimic

Mimic imiterer dagslyset og endrer fargetemperatur i løpet 

av dagen.

Lyset har varm fargetemperatur om morgenen. I løpet 

av formiddagen øker fargetemperatur frem til lunsjtid, 

når lyset er intenst og kaldt. I løpet av ettermiddagen 

blir intensiteten lavere igjen, og fargetemperaturen blir 

varmere.

Innebygd sensor i masterarmatur

Opptil 10 slavearmaturer kan kobles til én master




