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Seu negócio pronto 
para o futuro
Transforme sua indústria em um espaço mais inteligente 
com iluminação conectada e aplicações de software.
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Como você pode tornar suas 
instalações mais seguras e eficientes?

Gerenciamento de Iluminação 
Com o software de gerenciamento Interact 
Industry Lighting, você pode assumir o 
controle total de sua iluminação em um 
único depósito ou fábrica, ou em toda a sua 
cadeia de suprimentos - de qualquer lugar, 
a qualquer momento. Um painel intuitivo 
oferece uma visão sobre o uso de iluminação 
e permite otimizar as operações de iluminação 
remotamente.

Otimização de energia
Aumentar a eficiência energética é um grande 
desafio para qualquer pessoa que gerencia 
um armazém ou fábrica. O Interact Industry 
permite monitorar o consumo de energia 
em todas as suas instalações e personalizar 
o comportamento da iluminação com 
sensoriamento avançado para maximizar a 
economia de energia - mas não em detrimento 
da segurança. Isso o coloca na melhor posição 
para cumprir os padrões regulatórios e 
atender às suas metas de sustentabilidade.

Gerenciamento de cenas
Melhore a produtividade e a segurança 
operacional por meio de configurações de 
luz que podem ser adaptadas à tarefa, hora 
do dia ou padrões de turno. O gerenciamento 
do Interact Industry Scene permite que 
você programe a iluminação conectada 
remotamente por zona, programação ou 
atividade. Crie um armazém ou fábrica 
inteligente e energizante enquanto melhora a 
segurança e o controle de qualidade.
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Interessado em criar um armazém ou fábrica mais inteligente?

Nosso sistema de gerenciamento de iluminação e aplicações de valor agregado estende o valor da iluminação 
conectada por meio da geração de dados, enquanto o gerenciamento centralizado permite que você reduza 
despesas operacionais, acompanhe a performance e planeje a manutenção. Sem mais suposições. 
Decisões baseadas em dados em tempo real.

Gestão de ativos de iluminação
Uma iluminação confiável e de boa qualidade 
é essencial para operações contínuas e 
segurança em instalações industriais. Um 
painel de diagnóstico remoto nos alerta sobre 
falhas e interrupções para resposta imediata. 
Podemos realizar manutenção preditiva com 
base em dados de desempenho em tempo 
real e implantar atualizações de firmware e 
software automaticamente.

Navegação interna 
Os aplicativos de software personalizados 
ajudam os trabalhadores a navegar em seus 
espaços de trabalho, seguir instruções passo 
a passo ou planejar fluxos de atividades da 
maneira mais eficiente. O posicionamento 
interno hiperpreciso, alimentado pela 
tecnologia incorporada em luminárias LED, 
permite que você rastreie com precisão 
pessoas e ativos em sua instalação, abrindo 
um mundo de casos de uso para otimizar a 
produtividade e a segurança..

Dashboard do Interact Industry
Gerencie, monitore e controle sua iluminação 

a partir de um único dashboard do Interact 

Industry. Mantenha-se informado em tempo 

real sobre como você está acompanhando 

as metas e KPIs. Em seguida, use dados de 

tendências mais detalhados coletados ao 

longo do tempo para obter uma visão mais 

profunda de seus negócios. 
 

APIs Interact Industry 
As APIs abertas permitem a integração 

com outros sistemas para trocar dados ou 

controlar a iluminação de um sistema de TI ou 

interface de usuário diferente.
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O que é possível?
Otimize o uso de energia
Com o suporte de controles avançados de 
iluminação

Atividades diferentes, iluminação que se adapta

Diferentes atividades requerem diferentes níveis de 
luz, dependendo da tarefa, hora do dia e quantidade 
de luz do dia em suas instalações. A iluminação das 
áreas que não estão em uso ou a iluminação excessiva 
das instalações à noite, quando apenas a equipe de 
segurança está no local, custa a você dinheiro que 
poderia ser melhor usado para ajudar o seu negócio a 
crescer.

Programe sua iluminação 
Use controles de dimerização para reduzir os níveis 
de luz quando a iluminação de potência total não for 
necessária. Programe o comportamento da iluminação 
para atender às suas necessidades operacionais e 
minimize o uso de energia com o Interact Industry.

Defeitos, tempo de inatividade e incidentes 
A manutenção não planejada pode causar paralisações 
da produção e sabemos que isso tem um sério impacto 
nos negócios. Além disso, não consertar defeitos de 
iluminação pode aumentar drasticamente o risco de 
um incidente. 

Atividades demoradas 
Atividades demoradas podem prejudicar a 
produtividade de seus funcionários. Por exemplo, a 
coleta de pedidos é responsável por quase 60% dos 
custos operacionais anuais de um depósito, dos quais 
mais de 50% são gastos em viagens entre itens.

Melhore o dia a dia 
Descubra insights exclusivos de dados para tomar 
decisões informadas que melhoram as operações do 
dia a dia por meio do painel. Pense na diferença que 
uma melhoria de 1% pode fazer ao seu negócio.

Planeje a manutenção de forma eficaz 
Garanta o tempo de iluminação e a segurança 
permitindo a manutenção preditiva. Por exemplo, você 
pode monitorar quantas horas uma conexão está 
operando e planejar sua manutenção de acordo.

Garanta o tempo de vida útil 
e segurança da iluminação  
Ao habilitar a manutenção preventiva

Maximize a produtividade 
Com uma compreensão profunda do uso do 
espaço
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