
We make you shine
Ensto Workspaces

Ensto Workspaces on 
uusi muuntojoustava 
ohjausjärjestelmä, joka 
vie työympäristön, 
tilankäytön hallinnan ja 
valon henkilökohtaisen 
kokemuksellisuuden  
uudelle tasolle.
ensto.com



2 3

Älykästä valaistuksen 
ohjausta ja helppoa 
tilanhallintaa
Ensto Workspaces

Helppo ratkaisu valaistuksesta 
tilanhallintaa
Ensto Workspaces on uraauurtava oh-
jausjärjestelmä, joka perustuu luotetta-
vaa Wirepas Mesh -verkkoa käyttävään 
teknologiaan. Muuntojoustavana jär-
jestelmänä Workspaces vastaa paitsi 
valaistuksen, myös tilan, rakennuksen 
ja käyttäjän tarpeisiin koko elinkaaren 
ajan. Järjestelmä kehittyy jatkuvasti asia- 
kastarpeiden mukaan. Komissiointi on 
nopeaa eikä vaadi erityisosaamista – 
helppous on Ensto Workspacesin avain-
sana! Lisäksi käyttäjäoikeuksien jako on 
turvallista ja joustavaa niin kiinteistö-, 
alue-, tila- kuin valaisinkohtaisestikin.

Saneerauskohteiden kustannus- 
tehokas modernisointi  
Workspaces on helppo ja nopea suun-
nitella uusiin kohteisiin ja on ylivoimai-
sen kustannustehokas ratkaisu sanee-
rauskohteissa, koska ohjauskaapeleita 
ei tarvita. Ainoa tarve on sähkö: virtaa 
valaisimille ja homma rokkaamaan. 

Yleisvalaistuksen optimointi
Ensto Workspaces ohjaa valaistusta tar-
vittaessa automaattisesti ja energiate-
hokkuus optimoidaan liiketunnistuksen 
avulla. Workspaces-aplikaatiolla tilojen 
ryhmittely ja uudelleenjärjestely toteu-
tetaan nopeasti ja helposti, mikä antaa 
merkittävät säästöt muutostöissä tilo-
jen elinkaaren aikana. Tilanneohjauk-
sella tai applikaatiolla neuvottelutiloja 
kyetään ohjaamaan käyttäjien tarpeen 
mukaan ja niiden käytöstä kertyy dataa.

Työpiste- ja henkilökohtainen 
valaistus
Työskentely-ympäristöllä on yhä suu-
rempi merkitys ja selkeä vaikutus te-
hokkuuteen ja tuloksellisuuteen. Miel-
lyttäväksi koetulla työympäristöllä on 
yllättävän suuri vaikutus: hyvinvoivan 
työntekijän on arvioitu olevan jopa 19 
% tuottavampi. Ensto Workspaces -ap-
likaatiolla käyttäjä personoi omiin tar-
peisiinsa sopivan valaistuksen (kirkka-
us, värilämpötila) ja näin valo on hänelle 
henkilökohtainen kokemus.

Langaton ohjaus  
tilanhallinnan apuna
Workspaces-lämpökartta maalaa tilojen 
käyttöasteesta historiaa antaen dataa 
siitä, tarvitaanko tilaa enemmän vai vä-
hemmän. Lämpökartta kertoo reaaliai-
kaisen läsnäolotilanteen sekä kokoustilo-
jen käytön. Langattomuudella pystytään 
toteuttamaan myös paikannus ja ohjaus.

Mesh Network
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CLOUD

Ensto Workspaces 
-valaistus

QR-koodi
• Yhdistää valaisimen ohjaus- 

aplikaatioon
• Luodaan kommissioinnin  

yhteydessä
 
Wirepas Mesh Node -node
• Kommunikaatio Wirepas MESH  

-verkkoon
• Ohjaa valaisimen toimintaa DALI- 

protokollan mukaisilla säädöillä 
(esim. kirkkaus, värilämpötila)

• Vastaanottaa sisäistä ja ulkoista  
sensoritietoa

• Vastaanottaa bluetooth-painiketietoa

Valaisimen PIR ja sensori
• Ohjaa valaisinta: liiketunnistus,  

vakiovalo-ohjaus (päivänvalo)
• Occupancy: reaaliaikainen data  

tilan varaustilanteesta
• Heatmap: tilan käyttöasteen data  

ja seuranta
 
Ensto Workspaces -aplikaatio: iOS 
ja Android
• Käyttöönotto ja hallinta: alueet,  

huoneet, työpisteet, valaisimet,  
kytkimet, sensorit

• Valaisimien hallinta
• Käyttöoikeudet

Työntekijä 3000 €/m2

Henkilöstö on jopa 90 % liiketoiminnan 
kustannuksista. Hyvinvoiva ja motivoitu-
nut työntekijä on tärkeimmässä roolissa 
paremman tuloksen luomiseksi.

Heatmap
Tilojen käyttöasteen seurannalla on 
mahdollista havaita pienellä käytöllä tai 
suurella käytöllä olevat tilat ja siten op-

Workspaces optimoi energiaa, 
tilaa ja tehokkuutta

Energia 30 €/m2

Kustannuksien karsiminen onnistuu 
energiatehokkailla valaisimilla.

Lattiapinta-ala 300 €/m2

Jopa 50 % toimistojen lattiapinta-alasta 
on alikäytöllä. Datan avulla tilojen käyttö 
kyetään analysoimaan ja optimoimaan.

timoida tilojen käyttöä. Dataseuranta 
mahdollistaa ennakoimisen ja varautu-
misen esimerkiksi, jos tilat alkavat vai-
kuttaa liian ahtailta.

Occupancy
Käyttäjillä mahdollisuus nähdä vapaana 
olevat tilat.

Modernit 
tilanhallintaominaisuudet

Heatmap Occupancy Positioning

QR 
code

EnOcean 
Bluetooth
Switch

DRIVER

SENSOR

NODE

GATEWAY

PIR

• Ryhmittelyt
• Tilanteet ja muutokset
• Ajatustukset: kalenteripäivä, kello-

ohjaus
• Visualisoinnit ja data: varaustilanne, 

lämpökartta, paikannus

WSGW.WP1

Space management Space management Space management

WSBL.DAA

DALI
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Sopivat yhteen

Ensto Workspaces ja Ensto 4A-toi-
mistovalaisimet – tehdyt toisilleen
Enston 4A-valaisinperhe on valmis ja  
yhteensopiva Ensto Workspacesin kanssa 
optimoiden valaistuksenhallinnan par-
haat ulottuvuudet. Valaisinperheeseen 
kuuluu neljä sisarusta: Anna, Aava, Ava-
ra ja Aamu.

Enston 4A-valaisimet tarjoavat laadukas-
ta valoa ja modernia designia toimisto- ja 
julkitilakohteisiin. Ne mukautuvat tilan 
luonteeseen ja taipuvat moneen sekä 

ovat tehokkuudeltaan erinomaisia. Va-
laisimilla on yhtenäinen ilme, joka istuu 
moderneihin toimistoihin.

Enston 4A-valaisimet ovat erittäin moni-
käyttöisiä ja niillä rakennat kattavan ja mu-
kautuvan toimistovalaistuksen erinomai-
sella valovirralla ilman kiusahäikäisyä. 
Ne ovat kuin tehty hyödyntämään Ensto 
Workspacesin huippuominaisuuksia.

Luonnollisesti Ensto Workspaces toimii 
ja skaalautuu muiden valaisinmerkkien 

ja -mallien kanssa. Mutta kun valaisimil-
la on merkitystä, siksi jo suunnitteluvai-
heessa kannattaa huomioida, että valaisi-
met kommunikoivat Ensto Workspacesin 
kanssa parhaalla mahdollisella tavalla.

Valaisimien koodit
Ensto 4A-valaisimet voidaan varustaa 
tehtaalla valmiiksi Workspaces toimilait-
teilla. Tällöin valaisimen koodi perään 
lisätään WS (varustettu nodella) tai WSS 
(varustettu nodella ja sensorilla). 

Aamu Aava Anna Avara

QR

Case Lindström

Erinomaisen muuntojoustava 
ratkaisu
Lindström Investin toimitusjohtaja Jou-
ni Puhakka kertoo tiennäyttäjän roolista 
toimistomaailmassa:

  
“Vaatii rohkeutta olla edelläkävijä-
nä. Sloganimme on toimitila yrityk-
selle – työympäristö ihmiselle. 

Ihmisille suunnattu moderni ja älykäs 
valonohjaus istuu hyvin strategiaam-
me. Seuraamme teknistä kehitystä ja 
haluamme olla mukana, silloin kun 
se on järkevaästi mahdollista – lop-
putulokseen olemme tyytyväisiä!”

 

Kehittyvään, moderniin 
työympäristöön 
Yhteistyö ja asiointi on sujunut mal- 
likkaasti Enston kanssa, kuten Puhakka 
toteaa:

 “Olemme saaneet opastusta rat-
kaisun käyttöönottoon kuin valais-
tustasojen säätämiseenkin. Yhteis-
työ on toiminut hyvin Enston kanssa, 
ja kumpikin näkee jatkoyhteistyön 
mahdollisena.”

 
Workspaces-teknologialla valosta teh-
dään henkilökohtaista ja personoitua 
omien tarpeiden ja mieltymysten mu-
kaan. Käytännössä tämä tarkoittaa, että 
moderni työympäristö mukautuu työnte-
kijöiden tarpeisiin eikä toisinpäin. Se ke-
hittyy siis ihmisten hyvinvoinnin ehdoilla.

Kustannussäästölaskelma

6 tilamuutosta vuodessa
Lattiapinta-ala 300 m2. Kun 
vuokralainen vaihtuu, tilantar-
ve muuttuu, jolloin on aina tar-
ve esimerkiksi langallisen väylän 
muutostöille, mikä syö aikaa ja 
rahaa. Ensto Workspacesin lan-
gattomassa järjestelmässä tähän 
ei ole muuntojoustavuuden ansi-
osta tarvetta.

Ohjelmointikulut: 
6tpv asiantuntija               -6000 €  
Kaapelointikulut: 
3h × 6 × 75 €/h                -1350 €
Tila ilman käyttöä 6 × 3 vkoa: 
vuokra 25 €/m2             -34 000 €

Ensto Workspaces -edut:
• muutokset tehdään 

paikallisesti ja heti
• ei kaapelointimuutoksia
• ei tyhjäkäyntiä kiinteistölle
• säästöä

Ensto valaisimien koodit  
Ensto 4A-valaisimet voidaan varustella tehtaalla Workspaces toimilaitteilla.  
Tällöin valaisimen koodi perään lisätään (valaisimen tuotekoodi/WS)  
tai (valaisimen tuotekoodi/WSS): 
  
Koodi  Valaisin  

Älykäs ja muuntojoustava Ensto Workspaces 
-ratkaisu toteutettiin Lindström Investin 
omistamaan Rantatie Business Parkin 
Loikkaan Helsingin Kalasatamassa.
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Ensio Miettisen katu 2
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Q&A
Ensto on myös valaisinvalmistaja. 
Voinko käyttää valaisimia muilta 
valmistajilta?
Kyllä. Valaisimia, joissa on Helvar Free-
dom-sarjan liitäntälaite, voidaan ohja-
ta Workspaces-järjestelmässä Helvar 
Freedom Noden kautta. Samoin mikä 
tahansa DALI-liitäntälaitteella varus-
tettu valaisin voidaan lisätä järjestel-
mään Workspaces DALI Noden kanssa 
(WSBL.DA). 

Jos Enston tarjoamat langattomat 
painikkeet eivät sovellu 
käytettäväksi, voinko käyttää 
muiden valmistajien painikkeita?
Useampien valaisimien painikkeet  
toimivat, riittää kuin painike on tehty 
EnOcean PTM-215B-radiomoduulilla.  

Ainakin Jung ja Gira toimittavat yhteen-
sopivia painikkeita.

Tukeeko Ensto Workspaces  
WiFi-verkkoa?
WiFi-laitteet, joilla pääsy internetiin,  
voidaan integroida pilven kautta API- 
rajapintaan.

Tukeeko Ensto Workspaces 
Z-wave -protokollan laitteita?
Ei.

Tukeeko Ensto Workspaces 
seuraavia langattomia ratkaisuja: 
ZigBee, ZigBee LightLink, Philips 
Hue ja Ikea Trådfri?
Ei.

Tukeeko Ensto Workspaces  
DMX-protokollan laitteita?
Ei.

Tukeeko Ensto Workspaces  
KNX-standardia?
Ei.

Tukeeko Ensto Workspaces 
Modbus-protokollaa?
Integraatio valikoituihin ilmastointi- 
järjestelmiin on saatavilla Modbusin 
kautta. Ylimääräinen Modbus-laitetuki 
on saatavilla lisäkehitysprojektina.

Enocean bluetooth painikkeet  
Yksiosainen painike  Koodi
Matta antrasiitti BLEA59 0ANM
Valkoinen RAL9016 BLEA59 0WW
Musta RAL9005 BLELS9 90SW

Kaksiosainen painike Koodi
Matta antrasiitti BLEA59 5ANM
Valkoinen RAL9016  BLEA59 5WW
Musta RAL9005  BLELS9 95SW

Workspaces  
Koodi  Tuote 
WSGW.WP1 Workspaces gateway Wirepas (keskusyksikkö virtalähteellä) 
WSBL.DA Workspaces DALI Node - (DALI valaisimille)  
Software  Ensto Workspaces app by free from App-Store & Google Play Store 
WS Ensto 4A-valaisin Workspaces nodella 
WSS Ensto 4A-valaisin Workspaces nodella ja integroidulla 
  päivänvalo/liikesensorilla

Tuotekoodit

Lataa Ensto Workspaces App


