
Trådløs lysstyring

Pro
& SpaceWise



Pro
Hvad er det?
Et intelligent trådløst belysningssystem. Består af en app og et dashboard der fungerer med Philips InterAct 
Ready-lyskilder og -armaturer samt trådløse tryk og sensorer. Bringer IoT-belysning til små og mellemsto-
re virksomheder. Dashboardet tillader, både virksomhedsejer og installatør at overvåge systemet i forhold til 
anvendelse, status og helbred.

Interact Pro Software

Interact Pro Gateway Interact Pro App
Tilgængelig til iOS og Android

Interact Pro Dashbord
Til installatør og virksomhedsejer 

(projekter, forbrug, status og helbred)

Philips Interact Ready-belysning

Armaturer og lysrør Trådløse sensorer Trådløse tryk

Anvendelse og betjening

Brugerne kan indstille lyset via deres smartphone og den medfølgende app ved at tilpasse lyset  
efter deres behov enten ved brug af prædefinerede scener eller ved indstilling af en ønsket lysmængde.  
Lysmængden kan også tilpasses med de trådløse tryk. 

Skalerbart Lysstyring Integration med andre systemer På it-netværk Cloud-løsning

Interact Pro Nej (maks. 200 armaturer) Trådløs Nej Ja Ja

SpaceWise Ja Trådløs Nej, stand alone Nej Nej

Sensor indbygget i armatur

SlimBlend



Hvad er det?
Et trådløst stand alone.belysningssystem, hvor sensoren er indbygget i armaturet.  
Der programmeres grupper, belysningszoner og dæmpningsnivauer med en smartphone app til Android.  
Der opnås besparelser med forskellige dæmpningsmuligheder, og ved at lyset kun er tændt hvor og hvornår, 
der er behov for det.

Styring

Armaturer

Anvendelse og betjening

PowerBalance

De indbyggede sensorer kommunikerer med hinanden og detekterer bevægelse i rummet. Ved bevægelse 
tændes armaturerne. Med  dwell time-funktionen dæmpes lyset eller skrues op automatisk i en zone alt efter 
aktivitet under den enkelte sensor i hvert armatur. Sensorerne tager også hensyn til dagslysindfald og regulerer 
lysmængnden. Brugerne kan overstyre lysmængden samt slukke og tænde armaturerne med de trådløse tryk.

Skalerbart Lysstyring Integration med andre systemer På it-netværk Cloud-løsning

Interact Pro Nej (maks. 200 armaturer) Trådløs Nej Ja Ja

SpaceWise Ja Trådløs Nej, stand alone Nej Nej

Sensor indbygget i armatur Trådløse tryk

SpaceWise

SlimBlend
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