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Kompatybilne z

Interact Ready





3

Zostań ekspertem w dziedzinie 
inteligentnego oświetlenia
Intuicyjna aplikacja i panel nawigacyjny
współpracują ze źródłami i oprawami
oświetleniowymi Philips Interact Ready,
wnosząc innowacyjność Internetu rzeczy 
(IoT) w przestrzeń małych i średnich 
przedsiębiorstw
Inteligentny, wydajny, intuicyjny

Pro
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Poznaj elementy systemu Interact Pro

Instalator Właściciel �rmy

Aplikacja Interact Pro Panel sterowania Interact Pro

Mostek Interact Pro

Oprawy Źródła Czujniki Przełączniki
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Technologia inteligentnego oświetlenia może teraz pomóc 
motywować pracowników i zwiększyć ich produktywność 
poprzez tworzenie przyjaznego środowiska pracy.

Oprawy mogą ściemniać się lub gasnąć automatycznie, gdy nie 
są potrzebne. Pracownicy mogą personalizować ustawienia 
oświetlenia, a właściciele firm - zbierać pełen pakiet informacji 
o tym, jak ograniczyć koszty zużycia energii w swoich obiektach. 

Zawsze byłeś profesjonalistą. Teraz możesz zrobić krok naprzód. 
Przedstaw swoim klientom możliwości, jakie przynosi system 
inteligentnego oświetlenia, jednocześnie upraszczając własną 
pracę i ciesząc się oszczędnością czasu. Dzięki Interact Pro 
podejmuj więcej projektów, realizuj je szybciej i twórz partnerskie 
relacje ze swoimi klientami.

Postaw na innowacje.  
Zmień dotychczasowe podejście 
swoich klientów do oświetlenia
Oświetlenie staje się inteligentne. Dzięki aplikacji i panelowi 
sterowania Interact Pro możesz zaoferować swoim klientom 
niespotykane do tej pory możliwości:

• Pokaż, jak spersonalizować oświetlenie w ich firmie (budynku)
• Pomóż uzyskać znaczne oszczędności energii 
•  Optymalizuj system za pomocą analizy zebranych przez źródła  

i oprawy danych, które pozwolą Ci stać się zaufanym doradcą  
i długoterminowym, profesjonalnym partnerem swoich klientów.

Instalator Właściciel �rmy

Aplikacja Interact Pro Panel sterowania Interact Pro

Mostek Interact Pro

Oprawy Źródła Czujniki Przełączniki

Cloud
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Jak Interact Pro pracuje 
dla Ciebie?
Interact Pro nie wymaga skomplikowanej konfiguracji i dodatkowego okablowania.  
To ogromny krok naprzód w dziedzinie systemów inteligentnego oświetlenia. 
Dzięki Interact Pro zaoferujesz swoim klientom nie tylko najnowocześniejszy 
system oświetleniowy, ale także staniesz się zaufanym doradcą w dziedzinie 
oświetlenia.

Szybka instalacja

Ciesz się szybkim uruchomieniem dzięki intuicyjnej aplikacji Interact Pro. Nie 
ma potrzeby instalacji kosztownego okablowania do grupowania opraw oraz 
zarządzania strefami obiektu. Po podłączeniu elementów systemu do zasilania 
wszystko, czego potrzebujesz do zarządzania obiektem, znajdziesz w intuicyjnej 
aplikacji i panelu sterowania Interact Pro. Do instalacji i obsługi systemu 
potrzebujesz jedynie krótkiego i prostego przygotowania. Oznacza to, że  
możesz realizować więcej projektów w szybszym tempie.

Wiedza fachowca

Twoi klienci znają już zalety technologii LED, jednak innowacyjność Interact 
Pro pozwala odkryć zupełnie nowe horyzonty przed tymi, którzy oczekują 
najlepszych rozwiązań. Dodatkowe oszczędności, cenne dane na temat 
systemu i jego wydajności oraz możliwość dopasowania oświetlenia do 
wykonywanych czynności to dodatkowe atrybuty, które może dostarczyć 
jedynie prawdziwy ekspert w dziedzinie zintegrowanych systemów. Zostań 
zaufanym doradcą swoich klientów i zaproś ich do świata nowych możliwości.

 Korzyści dla Instalatora:
• Szybka i łatwa konfiguracja dzięki  

intuicyjnie działającej aplikacji bez 
konieczości instalacji dodatkowego 
okablowania

• Łatwy dostęp do wszystkich Twoich 
projektów poprzez panel nawigacyjny 
Interact Pro

• Stały dostęp do danych serwisowych, 
zbieranych i dostarczanych przez 
system. Możliwość zdalnej kontroli 
Twoich projektów

Pro
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Lepsze oświetlenie, szczęśliwsi pracownicy

Pracownicy mogą dopasować oświetlenie do własnych 
preferencji oraz wykonywanego zadania. Lepsze warunki 
pracy oznaczają lepsze samopoczucie i podniesienie 
produktywności, a także pomagają przyciągnąć i zatrzymać 
najlepszych z Twoich ludzi.

Efektywność napędzana oszczędnościami

Kolejna zaleta? To oszczędność energii. Czujniki 
zintegrowane z systemem Interact Pro pozwalają  
w łatwy sposób dowiedzieć się, czy dany obszar pozostaje 
w użyciu w określonym czasie. Jeśli nie jest on używany, 
światła automatycznie ściemnią się lub wyłączą. Dzięki 
zebranym danym możesz zaplanować intensywność pracy 
opraw i źródeł światła oraz przenieść oszczędności energii 
na wyższy poziom. Inteligentne czujniki pomogą również 
dopasować ilość światła w obiekcie do pory dnia  
i automatycznie zmienić jego ilość kiedy będzie potrzebne.

Jak Interact Pro zmieni  
Twoją firmę?

Zarządzanie zużyciem energii pomaga firmom w łatwiejszy 
sposób osiągać cele finansowe. Natomiast zastosowanie 
inteligentnych systemów oświetlenia przyczynia się do 
postrzegania firm jako innowacyjnych i nowoczesnych.

Cenne dane

Ostatni punkt, ale nie mniej ważny, to możliwość 
optymalizacji systemu na podstawie analizy zbieranych 
danych.  
Uzyskaj dodatkową korzyść płynącą z instalacji swojego 
systemu inteligentnego oświetlenia. Dzięki możliwości 
analizy osiągów systemu za pomocą aplikacji i panelu 
sterowania Interact Pro możesz korzystać z zebranych 
danych, takich jak zużycie energii, ustawienia światła czy 
ustawienia automatyzacji oświetlenia w celu dopasowania 
odpowiedniego wariantu dla Twojego biznesu.

 Korzyści dla małych i średnich firm:
• Dostosuj oświetlenie do swoich 

preferencji i wykonywanych zadań

• Ciesz się dodatkową oszczędnością 
energii dzięki kalendarzom oraz 
inteligentnym czujnikom obecności

• Korzystaj z istotnych danych 
dotyczących poziomu zużycia energii, 
ustawień światła i automatyzacji 
oświetlenia

Pro
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Podłączenie w 5 prostych krokach
System Interact Pro jest prosty w obsłudze i w łatwy sposób może zostać 
aktywowany poprzez intuicyjną aplikację mobilną.

Po zainstalowaniu i konfiguracji systemu można od razu 
zacząć korzystać ze wszystkich jego funkcji. 
Panel sterowania oraz aplikacja Interact Pro dostarczą 
cennych danych na temat funkcjonowania Twojego systemu 
oświetlenia. Dzięki zbieraniu informacji na temat jego 
wydajności w łatwy sposób dopasujesz oświetlenie do 
preferencji i zadań, a także ustawisz kalendarze i strefy, 
które pomogą Ci w sposób bardziej wydajny kontrolować 
oświetlenie i zużycie energii w obiekcie. Zarządzaj 
systemem z każdego miejsca, z którego potrzebujesz. Mierz 
wydajność i ograniczaj niepotrzebne wydatki na energię. 
System Interact Pro działa na sprawdzonych i zaufanych 
rozwiązaniach z portfolio Philips. 
 
Intuicyjny, wydajny, inteligentny. Interact Pro

2. Zainstaluj
mostek Interact Pro  

i oświetlenie Interact Ready

3. Pobierz
aplikację Interact Pro

4. Skonfiguruj
system z aplikacją 
Interact Pro 

5. Zarządzaj,
monitoruj i  zmieniaj 
ustawienia poprzez 
panel sterowania oraz 
aplikację Interact Pro

1. Rozpakuj
swój inteligentny system



Aplikacja Interact Pro Panel sterowania Interact Pro

Mostek Interact Pro  

•  Połączenie z siecią (Wi-Fi) oraz routerem za pomocą 
kabla Ethernet

• Możliwość podłączenia aż 200 punktów świetlnych

Aplikacja Interact Pro

Korzyści dla instalatora

•  Zarządzanie projektami i ustawianie dostępu 
użytkowników

• Łatwe podłączanie komponentów systemu

•  Informacje o połączonych źrodłach światła i 
akcesoriach

•  Tworzenie pomieszczeń, stref, włączanie/
wyłączanie/przyciemnianie oraz dostosowywanie 
światła do indywidualnych potrzeb

Korzyści dla właściciela firmy

•  Zarządzanie aranżacjami oświetleniowymi za pomocą aplikacji  
na Twoim smartfonie lub urządzeniu mobilnym

• Możliwość ustawienia harmonogramów oświetlenia

• Informacje zwrotne na temat poziomu zużycia energii

• Możliwość ustawienia uprawnień użytkowników

Panel sterowania Interact Pro

Panel nawigacyjny Interact Pro oferuje szereg 
pomocnych funkcji: 

•  Przejrzysty przegląd wszystkich instalacji klienta  
w terenie

• Kondycja systemu i alarmy w czasie rzeczywistym

•  Kompleksowe informacje o produkcie dla każdego 
zainstalowanego urządzenia dostępne z aplikacji  
i panelu administracyjnego Interact Pro

•  Zdalne zarządzanie projektami (w tym ustawieniami 
oświetlenia)  

•  Dane dotyczące zużycia energii i oświetlenia w 
czasie rzeczywistym

• Platforma na miarę przyszłości

Instalatorzy

•  Oszczędność czasu i pieniędzy dzięki wiedzy dostarczanej  
przez składniki systemu i mniejszej liczbie niepotrzebnych 
wyjazdów serwisowych

• Gwarancja i profesjonalny poziom obsługi klientów 

•  Poprawa relacji z klientami poprzez proaktywne doradztwo 
oparte na analizie danych

•  Identyfikacja i reagowanie na problemy, m.in. z wydajnością,  oraz 
przewidywanie awarii urządzeń z odpowiednim wyprzedzeniem

•  Identyfikacja i zamawianie odpowiednich części, gdy tylko  
będą potrzebne

Właściciele firm

•  Stały dostęp do informacji zawartych w chmurze za pomocą 
aplikacji mobilnej oraz panelu sterowania Interact Pro

•  Dostosowywanie oświetlenia, ustawianie scen i ustalanie 
harmonogramu pracy systemu

• Zarządzanie uprawnieniami użytkowników

• Monitorowanie zużycia energii 

Panel sterowania Interact Pro
Aplikacja Interact Pro

Mostek Interact Pro

Oprawy Źródła Czujniki Przełączniki

Panel sterowania Interact Pro
Aplikacja Interact Pro

Mostek Interact Pro

Oprawy Źródła Czujniki Przełączniki

Panel sterowania Interact Pro
Aplikacja Interact Pro

Mostek Interact Pro

Oprawy Źródła Czujniki Przełączniki

Panel sterowania Interact Pro
Aplikacja Interact Pro

Mostek Interact Pro

Oprawy Źródła Czujniki Przełączniki



Interact Pro działa tam, gdzie Ty
Biura, obiekty przemysłowe czy parkingi? Interact Pro nie zna ograniczeń. 
Niezależnie od wielkości Twojego biznesu Interact Pro może znacząco 
wpłynąć na oszczędności związane z eksploatacją i utrzymaniem systemu 
oświetlenia, a także poprawić samopoczucie pracowników. Dzięki innowacyjnej 
technologii zarządzania systemem oświetlenia możesz dostosować ustawienia 
oprogramowania dla określonych obszarów roboczych. Niezależnie od tego, 
czy potrzebujesz zarządzać 20 czy 200 punktami świetlnymi, Interact Pro 
pomaga dopasować oświetlenie do potrzeb i preferencji użytkowników. 
Zacznij rozmawiać z klientami o możliwościach i przekonaj się, jak Twój biznes 
wzrośnie dzięki wkroczeniu w świat inteligentnych rozwiązań.

Interact Pro10
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Obiekty przemysłowe

Biura

Parkingi



   Mostek Interact Pro Aplikacja Interact Pro    Panel sterowania Interact Pro

Poznaj elementy systemu 
Interact Pro

System Interact Pro

Oprawy, lampy, czujniki, przełączniki Interact Ready

Interact Pro12

Oprawy i źródła Philips Interact Ready 
to dobrze znane i wiarygodne produkty 
z popularnej rodziny CoreLine i Master 
LEDtube. Wyposażone są dodatkowo  
w inteligentny moduł komunikacyjny, 
który umożliwia bezproblemowe 
sterowanie oświetleniem z każdego 
miejsca, z którego potrzebujesz.

Bezprzewodowy przełącznik 
Philips Interact Ready

Czujnik Philips  
Interact Ready

Akcesoria

Philips MasterConnect  
LED - tuby

Philips CoreLine waterproof - 
oprawa hermetyczna

Obiekty przemysłowe & Parkingi



Oprawy, lampy, czujniki, przełączniki Interact Ready
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Więcej informacji na: www.interact-lighting.com/pro

Więcej produktów Interact Ready dostępnych już wkrótce!  
Dowiedz się więcej na  

www.philips.pl/interact-ready 

Czujnik Philips  
Interact Ready

Tuby LED Philips Master 
Connect

Philips CoreLine panel Philips CoreLine downlight

Biura
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Produkty

Produkt Nazwa EAN

Bezprzewodowy przełącznik Interact Ready UID8450/10 ZGP Switch Dim 2B 8718696449318

Czujnik Interact Ready OCC SENSOR IA CM IP42 WH 8718696777527

Dowiedz się więcej na www.philips.pl/interact-ready 

Produkt Nazwa EAN

Mostek Interact Pro LCN1840/05 Wireless Gateway EU 8718696775790

Produkt Moc Średnia 
trwałość 
użytkowa 

Strumień 
świetlny

Temp. 
barwowa

Wskaźnik 
oddawania 

barw

Nazwa EAN

Philips  
CoreLine 
downlight
Interact Ready

22 W

22 W

22 W

22 W

50 000 h

50 000 h

50 000 h

50 000 h

2 100 lm

2 100 lm

2 100 lm

2 100 lm

3 000 K

4 000 K

3 000 K

4 000 K

≥ 80

≥ 80

≥ 80

≥ 80

DN130B LED20S/830 IA1 WH

DN130B LED20S/840 IA1 WH

DN131B LED20S/830 IA1 ALU

DN131B LED20S/840 IA1 ALU

8718699397098

8718699397104

8718699397111

8718699397128

Philips CoreLine 
panel Interact 
Ready

35 W

35 W

35 W

35 W

35 W

35 W

50 000 h

50 000 h

50 000 h

50 000 h

50 000 h

50 000 h

3 600 lm

3 400 lm

3 600 lm

3 600 lm

3 400 lm

3 600 lm

4 000K

3 000K

4 000K

4 000K

3 000K

4 000K

≥ 80

≥ 80

≥ 80

≥ 80

≥ 80

≥ 80

RC132V LED36S/840 W60L60 IA1 NOC

RC132V LED34S/830 W60L60 IA1 NOC

RC132V LED36S/840 W30L120 IA1 NOC

RC132V LED36S/840 W60L60 IA1 OC

RC132V LED34S/830 W60L60 IA1 OC

RC132V LED36S/840 W30L120 IA1 OC

8718699385163

8718699385170

8718699385194

8718699385200

8718699385217

8718699385231

Philips CoreLine 
waterproof
Interact  
Ready

36.5 W

49.5 W

50 000 h

50 000 h

4 100 lm

6 000 lm

4 000K

4 000K

≥ 80 

≥ 80

WT120C LED40S/840 IA1 L1200

WT120C LED60S/840 IA1 L1500

8718699397135

8718699397142

Tuby LED Philips 
Master Connect 
Ultra Output

16.5 W

16.5 W

16.5 W

25.5 W

25.5 W

25.5 W

50 000 h

50 000 h

50 000 h

50 000 h

50 000 h

50 000 h

2 300 lm

2 500 lm

2 500 lm

3 400 lm

3 700 lm

3 700 lm

3 000 K

4 000 K

6 500 K

3 000 K

4 000 K

6 500 K

≥ 80

≥ 80

≥ 80

≥ 80

≥ 80

≥ 80

MAScon LEDtube IA 1200mm UO 16,5W830 T8

MAScon LEDtube IA 1200mm UO 16,5W840 T8

MAScon LEDtube IA 1200mm UO 16,5W865 T8

MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25,5W830 T8

MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25,5W840 T8

MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25,5W865 T8

8718696773420

8718696773444

8718696773468

8718696773482

8718696773505

8718696773529

NazwaNazwa

Pro
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in specifications and/or to discontinue any product at any time without notice or obligation and will  

not be liable for any consequences resulting from the use of this publication.

Dowiedz się jak Interact Pro zmienia oblicze biznesu
www.interact-lighting.com/pro


