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Smart belysning  
til smarte bygninger



Hvordan kan virksomheder drage 
nytte af intelligent belysning?
Intelligent belysning gør det muligt at auto- 
matisere belysning, personliggøre belysnings-
indstillinger samt indsamle data for at forbedre 
driften. På denne måde er det muligt at øge 
komfort, velvære og produktivitet, mens man 
sparer på energien og imødekommer sine 
bæredygtighedsmål.

Det nye Interact Pro-system gør det nemt at få 
alle fordelene ved intelligent belysning. Det er 
en omkostningseffektiv og trådløs løsning, der 
følger hvert trin på din kundes rejse med intelligent 
belysning. Systemet er fuldt skalerbart, som 
altid gør det muligt at opgradere løbende, når 
virksomhedens behov ændres uden at erstatte 
lyspunkterne. Dette gør det muligt for små og 
mellemstore virksomheder at opgradere deres 
belysning fra smart til supersmart.

Det virker, uanset hvor du arbejder
• 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.

Interact Pro - Det smarte valg 
inden for smart belysning

Nyhed: Lighting for Well-being gjort muligt med Interact. 
Læs mere på side 4 

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

den enkelte kundes behov.
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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 prædefinerede 
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.

Op til  

80%
besparelser  

i installations-  
omkostninger

Op til 

75%
energi-

besparelser

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 hurtigt klaret, da der 
ikke er behov for styringskabler eller til 
internetforbindelse.

• Reducer installations- og materiale-
omkostninger ved at spare op til 80% på dit 
næste store projekt.

• Opnå energibesparelser på op til 75% ved 
at opgradere til LED med lyssyring, såsom 
sensorer der registerer tilstedeværelse og 
automatisk tilpasser lysmængden i forhold til 
dagslysindfald.
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Niveau 3: Opnå det fulde potentiale 
med loT

• Få adgang til tilstedeværelsesdata,  
systemtilstand og miljødata.

• Optimer kvaliteten i arbejdsmiljøet, 
øg produktiviteten, sikkerheden og 
medarbejdernes engagement.

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

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

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

Foundation Advanced Enterprise

Tilstedeværelsesregistrering og dagslysregulering

Trådløse tryk til overstyring

Lysscener

Indregulering via app

Ændring af farvetemperaturen via trådløse tryk

Support til Tunable White armaturer med sensor

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

Nyt

Nyt
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Lighting for Well-being  
med Interact Pro

Nyhed

Belysning har en stor indflydelse på mennesker 
af den simple grund, at lys er den mest magtfulde 
faktor for døgnrytmen - vores såkaldte biologiske 
ur. Belysning har en visuel indvirkning (vi ser bedre), 
en biologisk indvirkning (vi præsterer bedre) og 

en følelsesmæssig indvirkning (vi har det bedre). 
Kombinationen af disse elementer er essentielt 
for menneskers velvære samt grundlaget for 
døgnrytmelys (human centric lighting).

• Ændre nemt i LED-intensiteten og farvetemperaturen for 
at efterligne mønstrene i det naturlige dagslys i løbet af 
hele dagen for den optimale visuelle komfort.

• Lysscenarier kan ændres via Interact Pro-appen, det 
trådløse tryk eller indstilles automatisk.

Philips armaturer
Skab ideelle arbejdsmiljøer med 
Philips armaturer, som tilbyder 
Tunable White eller BioUp, der  

har et forstærket lysspektrum.

Prækonfigurerede scener
Lad folk vælge den belysning, som 

passer bedst til deres behov blandt 
de prækonfigurerede lysscener 

– enten via det trådløse tryk eller 
Interact Pro-appen.

Sensorer & automatisering
Sæt skemaer og automatiser 

belysning via sensorer for at skabe 
et mere dynamisk arbejdsmiljø, som 
kan have en positiv indflydelse på 

menneskers døgnrytme.

Nyd fordelene ved Lighting for Well-being:

Læs mere om belysning for velvære: www.interact-lighting.com/pro

Bedre syn
Øg komfort og belysningsniveauet med 
Philips’ LED-belysning, der lever op til de 
højeste standarder.

Bedre bygninger
Gør din bygning mere kommerciel, mens du 
minimerer energiforbruget. Hjælp bygnings-
ejere med at imødekomme kriterierne for at 
få et WELL-bygningscertifikat.

Bedre følelser
Vær et godt eksempel for sunde og 
engagerede arbejdspladser, ved at tilbyde 
personligt styret belysning.

Bedre præstationer
Hjælp alle med at trives på arbejdspladsen 
med den rette belysning på det rette tid-
spunkt på døgnet.

Tunable White giver yderligere fleksibel belysning
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Lighting for Well-beingLighting for Well-beingLighting for Well-being

Lighting for Well-being

 

Philips CoreLine 
Grundarmatur

Philips CoreLine 
Downlight

Philips CoreLine 
Highbay

Philips CoreLine 
Panel

Philips CoreLine 
Indbyg

Philips CoreLine  
Slim Downlight

Philips CoreLine  
Påbyg

Philips CoreLine 
Trunking

Philips CoreLine 
Industriarmatur Philips FlexBlend Philips GentleSpace Philips GreenSpace Philips LuxSpace

Philips 
MasterConnect  

LED-spot

Philips 
MasterConnect  

LED-lysrør

Philips Maxos  
Fusion

Philips Maxos 
Industry LED Philips Pacific LED Philips PowerBalance Philips RF-DALI 

connector-sæt Philips TrueLevel

Philips TrueLine 
Påbygget & 
Nedhængt

Philips TrueLine 
Indbyg Philips Keyline

Philips Trådløse 
Sensorer (CM IP42 

WH, IA CM WH 
10/1, LCN3110/05, 

LCN3120/05)

Philips Trådløse Tryk
(UID8470 & 8480) 

Belysning tilgængelig fra

Produkter og systemer

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
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