Interact Pro – et smart enkelt
trådløst belysningssystem
For små og mellomstore bedrifter
Virker med
Connected lighting

Finn ut mer om Interact
www.Interact-lighting.com

Innhold

Pro
Med en intuitiv app og et dashboard og
Philips Interact ready-lyskilder og armaturer,
kan du sørge for at dine kunder kan høste
alle fordelene med IoT.
Smart belysning.
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Vi lanserer Interact Pro.
Finn ut hva dette handler om.
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Hvor kan man bruke Interact Pro?
Interact Pro kan brukes i mange
forskjellige miljøer.
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Dette er bra for alle.
Slik fungerer systemet for
deg og kundene dine.

12

Enkel montering
Velg Philips Interact Ready
intelligent belysning.
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Enkelt å sette opp
Se hvordan komponentene
kobles sammen.

14

Produktspesifikasjoner.
Få alle detaljene om kompatible
Interact Ready-produkter.
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Hvordan den intelligente
belysningen kobles sammen
Interact Pro programvare

Interact Pro gateway

Kundene dine er
fremtiden.

Interact Pro app

Interact Pro dashboard

Philips Interact Ready belysning

Belysningen blir intelligent. Med Interact Pro-appen og
dashboard kan du gi kundene dine unike fordeler:
• Vis dem hvordan de tilpasser belysningen på arbeidsområdet sitt
• Hjelp dem med betydelige energibesparelser
• Innhent data som gjør deg til en pålitelig rådgiver
og langtidspartner
Intelligent belysningsteknologi er allerede tatt i bruk, men først
og fremst i store kontorbygg. Med Interact Pro kan alle typer
bygg nå få mulighet til å bli smarte. Og utnytte fordelene til å
skape et bedre arbeidsmiljø med mer motiverte medarbeidere
og økt produktivitet.

Smarte armaturer

Smarte lysrør

Smarte sensorer

Smarte veggbrytere

Teknologien sørger for at du automatisk kan dimme eller slå av
lysene når du vil, og de ansatte kan selv justere belysningen.
I tillegg kan eiere og driftsansvarlige få en full oversikt over
energiforbruk og kostnader.
Ta tingene et skritt videre og introduser kundene dine for
intelligent belysning. Interact pro er noe som både gavner deg
og kundene dine. Du kan ta på deg flere prosjekter og få de
gjennomført på kortere tid.
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Pro
Fordeler:
• Rask montering, uten kabler
• Enkelt oppsett med en intuitiv app
• Du kan innhente data og blir en
pålitelig rådgiver for kundene

Hvordan hjelper
Interact Pro deg?

Hva betyr Interact Pro for
kundene dine?

Interact Pro gjør at du både kan gi merverdi til kundene dine
og gjøre jobben din enklere.

Bedre belysning, fornøyde medarbeidere

Informasjon og innsikt fra data

De ansatte kan styre og tilpasse belysningen til forskjellige
oppgaver, og dette skaper bedre arbeidsforhold.

Datainnsamling fra drift av belysningen sikrer at
bedriftene kan få mye mer ut av belysningen sin.
Med Interact Pro kan du hjelpe kundene med å
tolke informasjon som energibruk, lysinnstillinger
og automatisering. Dette gjør deg til en bedre
samarbeidspartner.

Raskt oppsett
Kom raskt i gang med den intuitive Interact Pro-appen. I og
med at systemet er trådløst behøves ingen dyre signalkabler,
og opplæringsbehovet er minimalt. Det betyr at du kan gjøre
flere prosjekter raskere.
Innsikt

Energibesparelser
Siden Interact Pro bruker automatisert tenn/slukk/
dimming sammen med belysningssensorer, skaper dette
store energibesparelser. Systemet kan også registrere
omgivelseslyset og justerer belysningen etter dette.

Kundene dine kjenner til fordelene med LED, og nå kan
du gi de enda flere fordeler med Interact Pro som gir
besparelser og systemdata.
Bruk de data du får fra Interact Pro til å bli en enda
bedre rådgiver.
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Oversikt over Interact Pro

Bli koblet på med fem enkle trinn
Vi har utviklet dette skytilkoblede belysningssystemet slik at det er så enkelt at
det kan aktiveres via vår intuitive mobilapp.

Cloud

1. Pakk opp

2. Monter

Interact Pro-gateway og

3. Last ned

Interact Pro-apper

Interact Ready-belysning

4. Konfigurer

systemet med
Interact Pro-app

5. Administrer

overvåk og endre via
Interact Pro-dashbordet

For å komme i gang registrerer du installasjonsbedriften her første gang:
https://sme.interact-lighting.com/web/en/#/login
Når løsningen er satt opp, kan du og kundene dine
begynne å bruke Interact Pro-dashbordet. Det er
der alt skjer. Du får tilgang til verdifulle innsikter om
hvordan belysningssystemet fungerer, og kan ta
beslutninger basert på disse innsiktene.

Med Interact Pro fungerer også selve lysene problemfritt
med Philips Interact Ready-lyskilder, -armaturer og -tilbehør.
Det kunne ikke vært enklere.

Wireless gateway
• Kobling til (Wifi) ruteren via en Ethernet-kabel

• Koble til opptil 200 lyspunkter

Interact Pro app

Interact Pro dashboard

Interact Pro app
Montører

Bedriftseiere

• Prosjekt- og brukeradministrering

• Håndtering av belysningsområder via smarttelefon

• Enkel tilkobling av lyskilder og armaturer

• Belysningsplanlegging

• Informasjon om tilkoblede lyskilder, armaturer
og tilbehør

• Tilbakemelding om energiforbruk
• Ulike innstillinger for brukertilgang

• Opprettelse av rom, soner, av/på/dim og tilpasning

Interact Pro-dashboardet
Interact Pro-dashbordet har en rekke
funksjoner som kan hjelpe bedriften din:

Montører

• Oversikt over alle kundemonteringene

• Du kan spare både tid og penger med færre overflødige
turer og at du alltid har de riktige delene

• Helsetilstand og varsler i sanntid

• Tilby et profesjonelt servicenivå til kundene dine

• Nyttig produktinformasjon for hver
monterte enhet, aktivert via Service Tag-appen

• Du kan skape bedre relasjoner til kundene
ved å bruke datadrevet rådgivning

• Ekstern prosjektstyring (inkludert
belysningsinnstillinger)

• Du kan være føre var og forutse eventuelle problemer
med ytelse og andre feil, før de faktisk skjer

• Data om belysningsbruk og energiforbruk i
sanntid
• Fremtidssikker plattform

• Du kan bestille de riktige delene når det er behov for det

Installatør

Bedriftseier

Medarbeider
(begrenset bruk)

Bedriftseiere
• Tilpass belysning, angi scener og juster planlagte
innstillinger
• Administrer brukertilgang
• Overvåk energiforbruk
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Kontor

Industri

Perfekt for alle arbeidsplasser
Interact Pro kan brukes overalt, uansett om det er på kontorer, i industrien
eller i parkeringhus. Uavhengig av størrelse kan Interact Pro utgjøre en
viktig forskjell. Du kan tilpasse programvareinnstillingene til bestemte
arbeidsområder. Enten du kobler til 20 eller 200 lyspunkter hjelper
Interact Pro alle med å arbeide smartere.
Hjelp kundene dine, samtidig som din egen omsetning øker.

Parkering
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Philips Interact Ready
intelligent belysning
Interact Pro-programvaren er en kostnadseffektiv intelligent
belysningsløsning for bedrifter. Den fungerer med alle Philips tilkoblede
LED-lamper og -armaturer som er Interact Ready. Sensorer og
veggbrytere kan oppgraderes og brukes om hverandre, noe som betyr at
du er forbedret på alle endringer som fremtiden kan by på.
Kundene kan begynne å spare energi med en gang, med direkte en-tilen-utskiftning av tradisjonell belysning.
Vil du ha mer informasjon? Gå til
www.philips.com/interact-ready

Philips CoreLine
slim downlight
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Philips CoreLine
panel

Philips CoreLine
downlight

Philips CoreLine
waterproof

Philips CoreLine
innfelt

Philips CoreLine
utenpåliggende

Philips MASTERConnect
LED-lysrør

Philips trådløs
bryter

Philips office
bevegelsessensor
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Produktoversikt

Produkt

Philips
CoreLine
downlight
Interact Ready

Effekt

Levetid

Lysytelse

Fargetemperatur

CRI

Produktbeskrivelse

El nr

22W

50,000 timer

2100 lm

3000 K

≥ 80

DN140B LED20S/830 WR IA1

3202403

22W

50,000 timer

2100 lm

3000 K

≥ 80

DN140B LED20S/830 C IA1

3202404

Philips CoreLine
slim downlight
Interact Ready

27 W

Philips
CoreLine panel
Interact Ready

35 W

50,000 timer

3400 lm

3000K

≥ 80

RC132V LED34S/830 W60L60 IA1 NOC

3375245

35 W

50,000 timer

3400 lm

3000K

≥ 80

RC132V LED34S/830 W60L60 IA1 OC

3375246

Philips
CoreLine
Waterproof
Interact Ready

36.5 W

50,000 timer

4100 lm

4000K

≥ 80

WT120C LED40S/840 IA1 L1200

3375247

49.5 W

50,000 timer

6000 lm

4000K

≥ 80

WT120C LED60S/840 IA1 L1500

3375248

50,000 timer

2000 lm

3000 K

≥ 80

DN135B LED20S/830 IA1 WH

Produkt

Philips CoreLine
utenpåliggende
armatur
Interact Ready

Effekt

Levetid

Lysytelse

Fargetemperatur

CRI

Produktbeskrivelse

35.5W

50,000 timer

3700 lm

3000K

≥ 80

SM134V LED37S/830 W20L120 IA1 NOC

3375253

35.5W

50,000 timer

3700 lm

3000K

≥ 80

SM134V LED37S/830 W20L120 IA1 OC

3375254

35.5W

50,000 timer

3700 lm

3000K

≥ 80

SM134V LED37S/830 W60L60 IA1 NOC

3375255

35.5W

50,000 timer

3700 lm

3000K

≥ 80

SM134V LED37S/830 W60L60 IA1 OC

3375256

16.5 W

50,000 timer

2300 lm

3000 K

≥ 80

MAScon LEDtube IA 1200mm UO 16.5W830 T8

3860204

16.5 W

50,000 timer

2500 lm

4000 K

≥ 80

MAScon LEDtube IA 1200mm UO 16.5W840 T8

3860205

25.5 W

50,000 timer

3400 lm

3000 K

≥ 80

MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W830 T8

3860206

25.5 W

50,000 timer

3700 lm

4000 K

≥ 80

MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W840 T8

3860207

Produktbeskrivelse

El nr

UID8450/10 ZGP Switch Dim 2B

1407414

OCC SENSOR IA CM IP42 WH

1407412

Produktbeskrivelse

El nr

LCN1840/05 Wireless Gateway EU

1407413

3202402
Philips
MasterConnect
T8 Ultra Output
LED-lysrør

Produkt

Philips-bryter Interact Ready
Philips
CoreLine
innfelt armatur
Interact Ready

35.5W

50,000 timer

3700 lm

4000 K

≥ 80

RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 NOC

3375249

35.5W

50,000 timer

3700 lm

4000 K

≥ 80

RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 OC

3375250

35.5W

50,000 timer

3700 lm

4000 K

≥ 80

RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 OC

3375251

35.5W

50,000 timer

3700 lm

4000 K

≥ 80

RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 NOC

3375252

Philips bevegelsessensor Interact Ready

Du finner mer informasjon på www.philips.com/interact-ready

Pro

OC = Ugr <19

Produkt

Interact Pro trådløs gateway
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El nr
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Finn ut hvordan Interact Pro kan hjelpe din bedrift
www.interact-lighting.com/no-no/what-is-possible/interact-pro

© 2019 Signify Holding. Med enerett. Signify forbeholder seg retten til uten varsel å
foreta endringer i informasjonen oppgitt i denne publikasjonen. Signify gir ingen garanti
for nøyaktighet og fullstendighet når det gjelder den inkluderte informasjonen, og er ikke
ansvarlig for eventuelle konsekvenser ved bruk av publikasjonen. Informasjonen presentert i
dette dokumentet er ikke ment som et kommersielt tilbud og er ikke en del av en kontrakt eller
tilbud, hvis ikke annet er avtalt med Singify.
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