
Interact Sports Field Lighting

Sports

Effectief gebruikmaken van alle verlichting rond je 

sportvelden én energie besparen: met de slimme, 

connected technologie van Interact Sports maak je 

volop gebruik van de kracht van het IoT en ben je  

klaar voor de toekomst.



Interact Sports Field Lighting
LED-armaturen van Philips zorgen voor meer spelbeleving en minder lichthinder op het veld. Met het  
slimme verlichtingssysteem Interact Sports bedien je de verlichting op afstand via een handige app.  
Hiermee schakel je de verlichting makkelijk op elk moment in en uit. Met Interact Sports en de services  
van Signify ben je verzekerd van bedrijfszekere verlichting waarmee je veel energie bespaart.

Services
Interact Sports wordt standaard geleverd met de volgende services: 

Interact Sports
Met Interact Sports krijgen alle licht
punten een communicatiemodule. 
Die maakt verbinding met de Interact 
Cloud. Je hebt geen extra hardware of 
soft ware nodig. Via de app op je 
smart phone of tablet bedien je alle 
licht punten. Je kiest hierbij uit drie 
verlichtings standen: een wedstrijdstand 
(100%), een trainings stand (50%) en 
een comfort stand (10%). Je hebt dus 
altijd het beste ver lich tings rendement. 
Velden kunnen ook voor de helft 
worden verlicht. Op trainings avonden is 
dat vaak een goede, extra besparende 
oplossing.

Eenmalige services Beschrijving

Inregelen systeem Configureren van Interact Sports volgens de wensen van de gebruiker  
(indeling veld, veldnaam en dimniveaus).

Terugkerende services Beschrijving

Mobiele app Toegang tot de Interact Sports app voor twee gebruikers om het systeem te bedienen. 

Helpdesk & Service ticketing 
met diagnose op afstand

Op verzoek worden via onze helpdesk op afstand eventuele storingen en hun oorzaak 
geanalyseerd. Kan het probleem niet op afstand worden opgelost, dan adviseert Signify  
over een mogelijke oplossing1.

Connectiviteit, Cloud  
Hosting & API

ITvoorzieningen zoals connectiviteit, hosting en software (updates) zijn gedurende het 
contract beschikbaar en zorgen voor de overeengekomen functionaliteit.

Inbedrijfstelling van service-
onderdelen voor defecten

Na vervanging van een defect onderdeel voert Signify op afstand de inbedrijfstelling uit.

Wat zijn de voordelen?

Duurzaam Tot 70% besparen 
ten opzichte van conventionele 
verlichting.

Eenvoudig Na het plaatsen van 
de armaturen is onsite vrijwel 
geen extra installatie nodig.

Flexibel Eenvoudig uit te breiden 
naar meerdere sportvelden.

Veilig Alleen toegang voor 
geautoriseerde gebruikers 
via smartphone of tablet, 
ook op afstand.

Contact center 
Telefoon: +32 2 525 75 77  |  Online: https://www.lighting.philips.be/ondersteuning/connect/contact/contactus

© 2021 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. De informatie die hierin verschaft wordt kan aan wijzigingen  
onderhevig zijn, zonder voorafgaande kennisgeving. Signify geeft geen garantie met betrekking tot de juistheid  
of volledigheid van de informatie en is niet aansprakelijk voor enige actie die op basis hiervan wordt ondernomen.  
De informatie in dit document is niet bedoeld als een commercieel aanbod en maakt geen deel uit van een offerte  
of contract, tenzij anders overeengekomen door Signify. Alle gebruikte handelsmerken behoren toe aan  
Signify Holding of andere rechthebbenden.

Sports

1. De helpdesk is 24/7 bereikbaar. Diagnose of afstand wordt tussen 8:30 – 17:00, op maandag t/m vrijdag m.u.v  officiële feestdagen uitgevoerd.


