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Hvordan kan virksomheder drage 
nytte af intelligent belysning?

Intelligent belysning gør det muligt at skabe 
arbejdspladser, der er komfortable, mere sikre 
og mere produktive, samtidig skabes der store 
energibesparelser, der kan opfylde mål om 
bæredygtighed.

Vi introducerer nu det nye Interact Pro skalerbare 
system, som gør det nemt at få alle fordelene 
ved intelligent belysning. Din kundes intelligente 
belysningsrejse med Interact Pro vil for hvert 
et trin, være en omkostningsbesparende og 
en kabelfri løsning. Der vil være mulighed for at 
opgradere systemet senere, når virksomhedens 
behov ændres, da systemet er skalerbart.

Uanset hvor du arbejder, virker det

• Perfekt til projekter af alle størrelser og 
omfang.

• Ideelt til både renovering og nybyg, i kontorer, 
industrianlæg, lagerbygninger, skoler og 
mange flere anvendelsesområder.

• Fungerer med vores store sortiment af Philips 
Interact Ready-lyskilder og -armaturer, 
sensorer og tryk.

• Efterhånden som behovet ændres eller bliver 
større, kan du beholde og bygge videre på 
tidligere installerede lyspunkter. 

Ét system, tre niveauer - der hver især 
leverer den bedste løsning i forhold til 

den enkle kundes behov.



Niveau 1: Start enkelt og læg 
fundamentet

• Installer intelligente belysningsarmaturer og 
lyskilder. 

• Indreguler Philips Interact Ready-armaturer og 
-lyskilder med den intuitive Interact Pro-app.

• Tilføj trådløse sensorer til tilstedeværelses-
registrering og dagslysregulering. Tilføj tråd-
løse tryk til overstyring.

• Opsætningen er hurtig klaret, da der ikke 
er behov for styringskabler eller adgang til 
internetforbindelse.

• Reducer kabling og idrifsættelsestid og spar 
op til 80% på installations- og materiale-
omkostninger sammenlignet med mere 
komplekse systemer.

• Opnå energibesparelser på op til 75%, takket 
være energieffektiv LED-belysning, med 
sensorer der registerer tilstedeværelse og 
automatisk tilpasser lysmængden i forhold til 
dagslysindfald.    

Op til  

80 %
besparelser  

i installations-  
omkostninger

Op til 

75 %
energi-

besparelser

Niveau 2: Skaler op og få flere fordele 
ved at tilføje en gateway

• Få adgang til systemopdateringer, der løbende 
giver nye fordele og funktioner.

• Opret automatiserede belysningsplaner og 
lysscener, der giver større brugerkomfort og 
energibesparelser.

• Giv brugerne adgang til systemet, så de kan 
tilpasse lyset og vælge de predefinerede 
scener, via smartphone appen.

• Via fjernadgang kan du se energiforbrug og 
tilpasse systemet, så du kan forbedre driften.

• Se levetid og tilstand for installerede lys-
punkter og giv dit Interact Pro-system et 
effektivt eftersyn.

• Få et klart overblik over alle Interact Pro 
projekter.

Se næste side for niveau 3



Niveau 3: Opnå det fulde potentiale 
med loT

• Få adgang til tilstedeværelsesdata, system-
tilstand og miljødata.

• Optimer kvaliteten i arbejdsmiljøet, øg 
produktiviteten og medbejdernes engagement.

• Åbn op for flere besparelser og integrer med 
andre IoT-systemer samt BMS-systemer.

• Minimer spildtid med online-booking af 
mødelokaler og kontorpladser.

• Brug belysningen til at blive guidet rundt i 
bygningen, ved hjælp af indendørs navigation.

Læs mere om fordelene ved det nye Interact Pro skalerbare system:
www.interact-lighting.com/pro

Foundation Advanced Enterprise

Tilstedeværelsesregistering og dagslysregulering

Trådløse tryk til overstyring

Lysscener

Indregulering via app

Personlig tilpasning af lyset via app

Tidsskemaer

Energirapportering

Ekstern systemtilpasning

Ekstern diagnosticering

Funktionsopdateringer

Multi-site dashboards på energi- og tilstedeværelsesdata

Space management web applikation

Wayfinding og booking af mødelokaler

Integration med IoT- og BMS-systemer

Funktionalitetsoverblik



Produkter og systemer

Philips CoreLine 
Panel

Philips 
SlimBlend

Philips CoreLine 
Indbyg

Philips 
PowerBalance

Philips CoreLine 
Påbyg

Philips 
FlexBlend

Philips 
TrueLevel

Philips 
Keyline

Philips  
TrueLine

Philips CoreLine 
Downlight

Philips CoreLine  
Slim Downlight

Philips 
GreenSpace

Philips CoreLine 
Grundarmatur

Philips CoreLine IP65 
Industriarmatur

Philips  
Pacific LED

Philips CoreLine  
Trunking

Philips Maxos 
Industry LED

Philips Maxos 
Fusion

Philips CoreLine 
Highbay

Philips 
GentleSpace

Philips RF-DALI  
connector kit

Philips MasterConnect 
LEDspot

Philips MasterConnect 
LED-lysrør

Philips trådløs sensor Philips trådløs tryk

Enterprise

Interact Pro-app Interact trådløs 
gateway

Building  
connectivity bridge

Interact web 
software application

Apps 
Workspace og Space 

management

Foundation Advanced

Interact Pro-app Interact Pro-app Interact trådløs 
gateway Interact Pro-portal

Belysning tilgængelig fra
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