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Interact Pro intelligent 
trådløs belysningsløsning
Til små og mellemstore virksomheder

Works with

Connected lighting

Virker med
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Indhold

Hvor kan man bruge Interact Pro?
Installér Interact Pro i en lang 
række sammenhænge.

Utroligt enkelt at sætte op.
Se, hvordan de forskellige 
komponenter fungerer 
sammen.

Hardware der er nem  
at installere.
Vælg Philips Interact Ready 
armaturer og lyskilder.

Produktspecifikationer.
Få alle oplysninger om kompatible 
Interact Ready-produkter.
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Lad os præsentere Interact Pro.
Se, hvad det drejer sig om.04

En fordel for alle.
Se, hvordan systemet fungerer 
for dig og dine kunder.
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Intelligent trådløs lysstyring med en intuitiv 
app og dashboard der fungerer med Philips 
Interact Ready lyskilder og armaturer,  
så små og mellemstore virksomheder kan 
drage fordel af IoT.

Belysning. Indsigt. Handling.

Pro
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Dine kunder er dit 
forretningsgrundlag
Med Interact Pro kan du give dine kunder enestående fordele:

•  Vis dem, hvordan de kan tilpasse belysningen  
til medarbejdernes behov

• Hjælp dem med at opnå betydelige energibesparelser

•  Indsaml data, så du bliver en betroet rådgiver  
og fremstår som en ideel samarbejdspartner

Intelligent belysning har allerede vundet indpas i store 
virksomheder. Små og mellemstore virksomheder kan nu  
også få intelligent belysning, der skaber et bedre arbejdsmiljø, 
og dermed motiverer medarbejderne og øger produktiviteten.

Armaturerne kan dæmpes eller slukkes automatisk, når der 
ikke er behov for lys. Medarbejderne kan tilpasse belysningen. 
Og virksomhedsejere kan få informationer om, hvor meget 
energi der bruges, og hvordan belysningen bliver anvendt.

Præsentér mulighederne ved intelligent belysning for dine 
kunder og gør dit eget arbejde enklere på samme tid.  
Håndtér flere projekter, fuldfør dem på kortere tid  
og læg grundlaget for varige partnerskaber med Interact Pro.
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Interact Pro-gateway Interact Pro-app Interact Pro-dashboard

Her er Interact Pro

Armaturer Lyskilder

VægkontakterSensorer

Philips Interact Ready-enheder

Interact Pro-software
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Hvordan hjælper 
Interact Pro dig ?
Interact Pro er et stort fremskridt for dig og det, du kan tilbyde 
dine kunder. Men det gør ikke dit arbejde mere besværligt. 
Tværtimod !

Hurtig opsætning

Den intelligente belysning er hurtig idriftsat med den intuitive 
InterAct Pro app. Da systemet er trådløst, er der ikke behov 
for at installere dyre styringskabler. Da systemet er enkelt, 
betyder det, at du kan håndtere flere projekter på kortere tid 
med mindst muligt besvær.

Ekspertviden

Dine kunder kender allerede til fordelene ved LED, men vent  
til de hører om de ekstra fordele ved Interact Pro. Når de  
finder ud af, at de kan opnå yderligere besparelser og få 
adgang til værdifulde data om deres systems sundhedstilstand  
samt de mange besparelser, de kan opnå, vil de se anderledes 
på deres belysning.

Med tiden bliver du en betroet rådgiver, der kan rådgive med 
den viden, du har opnået med Interact Pro-dashboardet.

Pro
Fordele:
• Hurtig installation

• Trådløs lysstyring

• Nem opsætning med simpel app

• Anvend din ekspertviden til  
at blive en betroet rådgiver
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Bedre belysning, gladere medarbejdere

Først og fremmest kan de ansatte selv styre belysningen. 
De kan nemt tilpasse den til deres opgaver.  
Bedre arbejdsforhold giver bedre arbejdsmoral  
og produktivitet og gør det nemmere at tiltrække  
og fastholde dygtige medarbejdere.

Større effektivitet giver større besparelser

Næste fordel? Energibesparelser. De trådløse sensorer 
fungerer med Interact Pro for at fastlægge, hvilke områder 
der er i brug. Hvis et område ikke er i brug, dæmpes eller 
slukkes belysningen automatisk. Dine kunder slipper for  
at slukke selv og sparer samtidig mere energi. Systemet 
kan også registrere mængden af dagslys og tilpasse 
belysningen i forhold hertil.

Hvad betyder Interact Pro  
for dine kunder ?

Det bliver nemmere for virksomheder at leve op til lovkrav 
og at blive berettiget til tilskud for grønne virksomheder. 
Det bidrager ligeledes til virksomhedens image i forhold til 
socialt ansvar.

Værdifuld viden fra data

Sidst, men ikke mindst, er der datadelen. For at sikre  
at virksomhederne får fuldt udbytte af deres belysning, 
kan de indsamle og analysere data. Med Interact Pro-
appen og -dashboardet kan du hjælpe dine kunder med 
at analysere et væld af oplysninger såsom energiforbrug, 
armaturindstillinger og automatisering. Således indtager 
du rollen som den betroede rådgiver.
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Kom i gang med 5 enkle trin

Når du har fuldført opsætningen, kan du og dine kunder 
begynde at bruge Interact Pro-dashboardet.  
Her begynder det for alvor at blive smart.  

1. 2. 3. 4. 5. Pak ud  Installér
Interact Pro-gateway og 
Interact Ready-belysning

 Download
Interact Pro-app

 Konfigurér
systemet med 
Interact Pro-appen

 Administrér
overvåg, og foretag 
ændringer med Interact 
Pro-dashboardet

Trådløs gateway

• Link til (Wi-Fi) router via Ethernet-kabel • Tilslut op til 200 lyspunkter, 15 tryk og 15 sensorer

Interact Pro-app

Installatører

• Projekt- og brugeradministration

• Nem tilslutning af lyskilder, armaturer og tilbehør

•  Nem adgang til information om lyskilder, armaturer  
og tilbehør

•  Oprettelse af rum, zoner, tænd/sluk/dæmp-funktion  
samt tilpasning til enkelte behov

Kunder

• Styring af belysningen via smartphone

• Belysningsplanlægning

• Feedback om energiforbrug

• Forskellige indstillinger af brugerrettigheder

Interact Pro-dashboard

Interact Pro-dashboardet indeholder en række  
funktioner, der er praktiske for din virksomhed: 

•  Enkelt overblik over alle kundeinstallationer 

• Sundhedstilstand og advarsler i realtid

•  Omfattende produktinformation for hver  
installeret enhed tilgængelig via Service Tag-appen 

•  Fjernadministration af projekter  
(herunder belysningsindstillinger)

•  Data i realtid om belysnings- og energiforbrug

• Fremtidssikret platform

Installatører

•  Optimér servicen til din kunde – nu ved du, at du har  
de nødvendige reservedele med til alle opgaver

•  Garantér og levér professionel service til dine kunder 

•  Få et bedre forhold til dine kunder ved at være proaktiv  
og levere databaseret rådgivning

•  Identificér og løs problemer for eksempel med ydeevne  
eller forebyg uforudsete nedbrud.

•  Identificér og bestil de korrekte reservedele, når der er 
behov for dem

Kunder

• Nem visning af informationer fra Interact Pro-appen

•  Tilpas belysning, indstil scener og indstil timere,  
så lyset tænder/slukker på bestemte tidspunkter

• Administrér brugerrettigheder 

• Overvåg energiforbrug

Du får adgang til værdifuld viden om ydeevnen  
af dit belysningssystem, og du kan træffe beslutninger  
på baggrund af denne viden. 

Vi har designet dette intelligente trådløse belysningssystem, der er så enkelt,  
at det kan aktiveres med vores intuitive mobilapp. 
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Interact Pro-dashboardInteract Pro-app

Installatør Ejere af små eller 
mellemstore virksomheder

Ansat  
(begrænset brug)

Skyen

Interact Pro systemoversigt
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Interact Pro er designet til små og mellemstore virksomheder.  
Det fungerer med Philips Interact Ready LED-lyskilder og -armaturer, 
Sensorer og vægkontakter kommunikerer sammen og kan opgraderes, 
hvilket betyder, at du er rustet til ændringer i fremtiden.

Dine kunder kan begynde at spare energi med det samme ved at udskifte 
konventionelle lyskilder sted for sted med det samme.

Yderligere oplysninger findes på 
www.philips.dk/interact-ready

Philips Interact Ready 
armaturer og lyskilder 
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Philips CoreLine  
slim downlight

Philips CoreLine  
downlight

Philips CoreLine  
panel
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Philips trådløse tilstede- 
værelsessensorer

Philips CoreLine  
IP65 industriarmatur

Philips MASTERConnect 
LED-rør

Philips CoreLine  
indbygget

Philips  
trådløse kontakter

Philips CoreLine  
påbygget

Philips CoreLine  
downlight

Philips CoreLine  
panel
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Læs, hvordan Interact kan ændre din virksomhed
www.Interact-lighting.com

Philips Lighting Denmark A/S
Frederikskaj 6
2450 København SV
Telefon 33 29 33 33
www.philips.dk/lighting


