Interact Ready

Nu meer dan
150 Interact
Ready lampen
en armaturen
bestelbaar!

Slimme verlichting voor een
		duurzame toekomst.
Laat je werkplek stralen met Philips Interact Ready verlichting
dat werkt met het nieuwe Interact Pro systeem.

VAKMAN

SCHAP
INNOVATIE
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"Met slimme verlichting van Philips
wordt het inregelen van verlichting
kinderspel. De verlichting biedt meer
comfort, bespaart energie en geeft
gebruikers actueel inzicht in het
energieverbruik."
2

Nieuwe
bedrijfskansen
met slimme
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Haal meer uit je verlichting
Nieuwe kansen met slimme verlichting voor
kleine en middelgrote bedrijven

verlichting
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Stap voor stap waarde toevoegen
Het Interact Pro systeem biedt altijd de beste
oplossing voor de behoeftes van je klant - in
drie slimme stappen
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Gebouwd voor succes
Philips Interact Ready verlichting werkt
samen met de handige Interact Pro app
en het online dashboard.
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Jouw voordelen
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Ontdek wat Philips Interact Ready verlichting en
het Interact Pro systeem voor jou en je klanten
kan betekenen

Philips Interact Ready
armaturen, lampen en
accessoires
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Haal meer uit je
verlichting
Ontdek de mogelijkheden van slimme verlichting voor de
echte ondernemer
Organisaties draaien om mensen: medewerkers, klanten, partners of
studenten. Verlichting speelt hierbij een centrale rol: het inspireert en geeft
energie, comfort en een gevoel van veiligheid.
Waarom overstappen op slimme verlichting?
Met Philips Interact Ready verlichting kun je voor elke situatie in een
handomdraai de juiste lichtscene creëren. Doordat het systeem draadloos
werkt kan dit zonder extra bekabeling, hak- en breek werk of lastige
configuraties. Je gebruikt simpelweg de Interact Pro app. Dit scheelt
installatie-uren en materiaal. Daarnaast, bespaart het ook nog eens tot
wel 70% extra op energiekosten.
Het Interact Pro systeem biedt ondernemers een laagrempelige manier
om hun bedrijfspand slim te maken. In de basis biedt het systeem al
enorm veel functionaliteit. Zodra je als ondernemer meer uit je slimme
verlichting wilt halen kan het systeem eenvoudig worden uitgebreid.
Het Inteact Pro systeem werkt samen met Philips Interact Ready lampen
en armaturen. Mt deze producten kun je conventionele verlichting één op
één vervangen.

philips.nl/interact-ready
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Hoe werkt slimme verlichting?
Slimme verlichting en accessoires

Slimme
LED-lampen

Slimme
LED-armaturen

Slimme
schakelaars

Slimme
sensoren

Werkt
samen
met

Het lichtmanagement systeem: Interact Pro

Basisuitvoering:
Enkel verlichting
en app nodig

Uitbreiding:
Breid het systeem eventueel
uit met de gateway

Meer info?
Kijk op:
philips.nl/
Interact-ready

Maak kamerindelingen,
lichtscènes en koppel
schakelaars en sensors

Bied extra functionaliteiten zoals
tijdschakelingen, energierapporten
en schakel het licht op afstand
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Stap voor stap
waarde toevoegen
Het Interact Pro systeem biedt altijd de beste oplossing voor je klant
omdat je de basisuitvoering van het systeem op elke gewenst moment
kan uitbreiden.

Stap 1: Interact Foundation: de basisuitvoering
Installeer slimme lampen en armaturen met een
aanwezigheids- of daglichtsensor.
V
 erbind de Philips Interact Ready lampen en armaturen
eenvoudig met de intuïtieve Interact Pro app via een
Bluetoothverbinding.
V
 oeg sensoren, schakelaars of verbindingsblokken voor
externe lichtbronnen.

tot

80 %

besparingen op
installatiekosten1

S
 etup is eenvoudig en intuïtief: geen verdere bedrading of
toegang tot de internetverbinding van het gebouw nodig.
V
 erminder bedrading, inbedrijfstelling en
gebouwaanpassingen, en bespaar tot 80% op installatieen materiaalkosten vergeleken met complexere systemen.1
B
 espaar tot 75% energie2 dankzij de traploze
dimfunctionaliteit waarmee sensoren automatisch
de verlichting aanpassen aan bezettingspatronen en
daglichtniveaus.

tot

75 %

energiebesparingen2

Vs oude systemen gebaseerd op interviews met installateurs. Besparingen berekend voor een project met 100 armaturen: 10% arbeid, 35% materialen,
35% ingebruikstellingskosten.
2
Door naar LEDs met geavanceerde verlichtingsbediening te upgraden. Bron: Building Energy Exchange 2017.
1

Systeembouwstenen:

Fundament level

Interact Pro app
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Geavanceerd level

Interact Pro app

Interact draadloze
gateway (LCN
1840/05)

Interact Pro portal

Stap 2: Interact Advanced: Uitbreiding
 rijg toegang tot voordelen en online functionaliteit,
K
inclusief frequente updates:
C
 reëer tijdschema‘s en beheer de lichtscènes via je
smartphone.
M
 eerdere apparaten kunnen verbinding maken met de
gateway om lichtinstellingen en schema‘s aan te passen
(mobiel & desktop).
K
 rijg toegang op stand voor real time data over
lichtgebruik, energieverbruik en scènewijzigingen voor
optimale bedrijfsoperatie.
D
 ashboard met levensduur en gezondheid van
geïnstalleerde lichtpunten voor efficiënte service na
installatie, garantie van juist werkend systeem en
voorkoming van systeemuitval.
K
 rijg een duidelijk overzicht van alle geïnstalleerde
projecten en gebruikers.

Stap 3: Interact Enterprise: De meest geavanceerde oplossing

Training en
certificatie
benodigd

K
 rijg toegang tot data over bezetting,
gezondheid van bedrijfsmiddelen en
omgevingssensoren.
O
 ptimaliseer de kwaliteit van de werkplek,
verbeter veiligheid en productiviteit en verhoog
werknemers betrokkenheid - zelfs over
meerdere locaties.
B
 ehaal meer besparingen en link met andere
IoT applicaties met BMS integratie.
M
 inimaliseer verspilling met real-time
routebepaling en reserveringstools voor bureau
of kamer.

Enterprise level

Interact draadloze
gateway (LCN 1840/05)

Connectiviteitsbrug
gebouw (LCN 1860/05)

Interact web app

Mobiele apps Workspace
en Ruimtebeheer
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Gemaakt voor succes
Het Interact Pro systeem werkt met meer dan 150 slimme Philips lampen,
armaturen en accessoires. Naarmate je het systeem verder uitbreidt kun
je telkens meer functionaliteit gebruiken. Of je nu 20 of 2.000 lichtpunten
aansluit, Interact Pro helpt iedereen slimmer te werken.

Philips Interact Ready verlichting
slim en draadloos

Smartphone app

Gateway (optioneel)

Projects
Peter’s Pet Shop

All updates

JD John Doe

Monitoring

Updated 1 minute ago

Monitoring
Light Controls

Current health status

Energy consumption

Total amount of devices: 100

Installation set up

Energy consumption today

System OK

Daily average

187 kWh

All lights are OK

Schedules

All controls are OK

140 kWh

Project updates
You are using more energy than usual. Contact your service provider
to learn how to save energy in your installation.

View

1 ﬁrmware update available for gateway

Energy consumption overview

Day

Week

Energy usage over time

Month

Year

2017

July 2017
This month:
Last month:

2.500 kWh

1.540 kWh
1.500 kWh

0.01% more than last month
2.000 kWh

1.500 kWh

Average
usage

1.000 kWh

500 kWh

0 kWh
Jan

Feb

Mar

Energy usage per group
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Apr

Online dashboard
(optioneel)
May

Jun

Jul

Apr

Sept

Group

This month

Room A

2.5 kWh

3.5 kWh

Last month

0.2% saved

Room B

2.5 kWh

3.5 kWh

0.2% saved

Room C

2.5 kWh

3.5 kWh

0.2% increased

Oct

Nov

Dec

Meer prestaties – minder gedoe:

Technische
ondersteuning
tijdens bedrijfsuren
bel 040-2750000
(kies optie 5 en 1)

Installateurs
A
 dministratie van project- en gebruiksmanagement
E
 envoudig verbinden van lichtbronnen
I nformatie over gelinkte lichtbronnen en accessoires

C
 reëer kamers en zones, implementeer aan/uit/dimfunctionaliteit
en maak instellingen op maat
Bedrijfseigenaren
P
 lanning en management van lichtscènes
F
 eedback over energieverbruik
M
 eerdere gebruiksrechteninstellingen
VIND HET OP

V
 erbind met het bedrijfsnetwerk middels een ethernetkabel
V
 erbind tot 200 lichtpunten en 50 accessoires op per gateway
(een project kan uit 10 gateways bestaan)

Installateurs
B
 espaar tijd en geld door minder onnodig vervoer
Garandeer en lever een professioneel serviceniveau aan klanten
V
 erbeter relaties met klanten door een proactieve houding bij het
geven van datagedreven advies
A
 nticipeer en reageer op problemen zoals prestatieverlies of
voorspelbare uitval
I dentificeer en bestel de correcte onderdelen zodra deze nodig zijn
Bedrijfseigenaren
D
 esktopoverzichtsweergave van informatie in de Interact Pro app
P
 as verlichting aan, stel scènes in en pas planningsinstellingen aan
B
 eheer gebruiksrechten en houd toezicht op energieverbruik

Bezoek voor meer informatie over het Interact Pro systeem

interact-lighting.com/pro
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Heldere voordelen
voor je klanten

Slimme verlichting stelt MKBs in staat om werkplekken
te creëren die flexibeler, veiliger en productiever
zijn, waarbij ze ook nog eens energiebesparen en
duurzaamheidsdoelstellingen behalen.
De voordelen voor je klant:
 osteneffectief en draadloos toegang tot slimme
K
verlichting
 erminder bedrading, ingebruikstellingstijd en
V
bedrijfsaanpassingen, waarmee tot 80% op installatieen materiaalkosten wordt bespaard vergeleken met
complexere systemen.*
 oekomstbestendige investering: volledig schaalbaar
T
systeem om later te kunnen upgraden als
bedrijfswensen veranderen.
 e systeem kan groeien met behoud van eerder
J
geïnstalleerde lichtpunten, en hierop voortbouwen geen herinvestering in hardware nodig.
 eoptimaliseerde en gepersonaliseerde lichtniveaus
G
voor dagelijkse bedrijfsvoering, ondersteuning van
werkknemers, taken en veiligheid
 aximale energie- en kostenbesparingen via shema‘s
M
en bewegings- en daglichtdetectie vanaf level1
 emonstreer sociale verantwoordelijkheid met de
D
duurzame keuze voor slimme verlichting
 ewaak licht- en energiegebruik met de Interact
B
Pro portal en websoftware voor verdere optimisatie
(gateway benodigd)

* Vs legacy systemen gebaseerd op interviews met installateurs.
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Installeer lichten –
geniet van de voordelen

Met het Interact Pro systeem kun je je klanten een slimme
en toekomstbestendige upgrade van conventionele
verlichting bieden. Het aanbevelen en installeren van
connected verlichting stelt je ook in staat om hun
vertrouwde expert te worden in deze snelgroeiende sector.
Jouw voordelen:
 onnected verlichting van wereldklasse voor kleine en
C
middelgrote bedrijven
 envoudig te installeren, geen aparte antennes, kastjes
E
of signaalkabels nodig
Snelle setup met de intuïtieve Interact Pro app
 rijg waardevolle data via de Interact Pro portal
K
en websoftware en wordt een vertrouwd adviseur
(beginnend bij het Geavanceerde level)
 e Interact Pro app en software werken naadloos
D
samen met onze Interact Ready lampen, armaturen en
componenten
 erugkerende business - start de slimme verlichtingsreis
T
van je klanten op level een en wordt hun go-to pro
wanneer ze klaar zijn om op te schalen
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Toepasbaar in
elke omgeving
Met het Interact Pro systeem en de Philips
Interact Ready verlichting kun je je klanten
voor elke toepassing optimaal verlichten.
Verlichting is er in verschillende uitvoeringen
van retrofit tot maatwerk armaturen. Verder
is er geen beperking van aantal lichtpunten.
Het systeem is daarmee ideaal voor kantoren,
industrieterreinen, warenhuizen, scholen en vele
andere toepassingsgebieden.
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Industrie

Kantoren

Magazijnen

g?
Scholen

Parkeergarages
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Keuze uit meer dan
150 Interact Ready producten

Paneelverlichting

PowerBalance

SlimBlend

FlexBlend

6 types/op maat

16 types/op maat

9 types/op maat

CoreLine Panel

CoreLine Inbouw/Opbouw

16 types

12 types

Paneelverlichting

Downlights

TrueLine

LuxSpace

CoreLine (Slim)Downlight

7 types/op maat

8 types/op maat

4 types

GreenSpace Accent
Projector

MasterConnect LEDspot

Spots

3 types

5 types/op maat

Highbay/klok armaturen
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GentleSpace

CoreLine Highbay

6 types/op maat

6 types

Lijnverlichting

Maxos fusion

Maxos Industry LED

CoreLine Lichtlijn

7 types/op maat

op maat

6 types/op maat

CoreLine Montagebalk

MasterConnect LEDtube
10 types

Waterdichte armaturen

Pacific LED

CoreLine Waterdicht

2 types/op maat

6 types

Accessoires

Slimme schakelaars

Slimme sensors

Slim schakel- en dimrelais

2 types

4 types

1 type

Meer weten? Scan de
QR-code met je smartphone
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