
Hur kan företag dra nytta av
intelligent belysning?

Smart och uppkopplad belysning gör det 
möjligt att automatisera, anpassa och bevaka 
belysningen. 
På sikt leder det till ökad komfort, välbefinnande 
och produktivitet på kontoret och inom industrin.

För att göra det enkelt att få tillgång till alla 
smarta funktioner som intelligent belysning 
ger, lanserar vi det nya Interact Pro skalbara 
belysningssystem.

Oavsett vart du arbetar fungerar det

• Perfekt för projekt i alla storlekar och 
omfattning.

• Perfekt för både renovering och nybyggnad, 
på kontor, industrianläggningar, lager, skolor 
och många fler applikationer.

• Fungerar med ett brett utbud av Philips 
Interact Ready ljuskällor och armaturer, 
sensorer och switches.

• När behovet förändras eller växer kan du 
enkelt uppgradera tidigare installerade.

Det smarta valet
inom smart belysning

Ett system, tre nivåer.
Uppgradera din belysning utifrån din 

kunds specifika miljö och behov.



Nivå 1: Börja med en av grunderna

• Installera intelligenta armaturer och ljuskällor.

• Anslut Philips Interact Ready armaturer och 
ljuskällor med Interact Pro appen.

• Lägg till trådlösa sensorer för 
närvarodetektering och dagsljusreglering.

• Installationen är enkel och okomplicerad: inget 
behov för ytterligare kablar eller åtkomst till 
internet.

• Minska arbetskostnaden och spara upp 
till 80% totalt (beräknat för ett projekt 
på 100 armaturer fördelat på 10% 
installationskostnader, 35% materialkostnader, 
35% i driftsättningskostnader).1

• Spara upp till 75% i energiförbrukning tack vare 
LED och smarta funktioner som dimning och 
rörelsesensorer.

Spara upp till  

80 %
i installations-

kostnader1

Spara upp till   

75 %
i energi-

besparing2

Nivå 2: Uppgradera för att få fler 
fördelar med hjälp av en gateway

• Få löpande tillgång till systemuppdateringar om 
nya fördelar och funktioner.

• Ge användarna åtkomst till systemet så att de 
kan anpassa ljuset och välja de fördefinierade 
scenerna, via smartphone-appen.

• Med fjärråtkomst kan du följa 
energiförbrukningen och anpassa systemet så 
att du kan förbättra driften.

• Bevaka livslängd och prestanda i de 
installerade ljuspunkterna.

• Få en tydlig översikt över alla dina installerade 
projekt.

1 Vs legacy systems based on installer interviews
2  By upgrading to LED with advanced lighting controls.  

Source: Building Energy Exchange 2017



Nivå 3: Uppnå den fulla potentialen 
med IoT

• Få tillgång till närvarodata, systemstatus och 
miljödata.

• Med hjälp av data kan du styra belysningen 
och optimera medarbetarnas välbefinnande, 
produktivitet och säkerhet på kontor och inom 
industrin.

• Öppna för mer besparingar och integreringar 
med andra IoT-system såväl som BMS-system.

• Minimera bortkastad tid med onlinebokning av 
mötesrum och kontorslokaler

Läs mer om Interact Pro på:
www.interact-lighting.com/pro

Foundation Advanced Enterprise

Trådlös strömbrytare

Ljus-scener

App-kontroll av 1 användare

App-kontroll av flera användare

Schemaläggning

Energikontroll

Off-site control

Diagnostik (off-site)

Uppdatera funktioner

Multi-Site kontrollpanel med energi och närvarodata

Webbapplikation för hantering av ytor

Mobilapplikation för produktivitet

Integration med BMS-System

Övervakning och återkoppling från Nödljus system

Funktioner i de tre nivåerna



 

Komponenter i de 3 nivåerna

Enterprise

Interact wireless 
gateway (LCN 1850/05)

Building  
connectivity bridge 

(LCN 1860/05)

Interact web software 
application

Mobile apps 
Workspace and Space 

management

Foundation Advanced

Interact Pro app Interact Pro app
Interact wireless 

gateway (LCN 
1840/05)

Interact Pro portal
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Tillgängliga armaturer och ljuskällor

Philips CoreLine 
downlight

Philips CoreLine  
slim downlight

Philips CoreLine 
panel infällt montage

Philips GreenSpace Philips CoreLine 
panel

Philips Coreline 
Infällt montage

Philips Corline 
utanpåliggande 

montage

Philips CoreLine 
kapslade IP65

Philips CoreLine 
Highbay 

Höghöjdsarmatur

Philips Coreline 
Wallmounted

Philips KeyLine 
industriarmatur

Philips SlimBlend 
recessed 

infälld armatur
Philips Pacific LED Philips GentleSpace

Philips Maxos Fusion Philips Luxspace
Philips 

3D GreenSpace 
downlight

Philips PowerBalance Philips Flexblend Philips TrueLine Philips RF-DALI 
connector kit

Philips wireless 
sensors (CM IP42 WH,  

IA CM WH 10/1, 
LCN3110/05, 
LCN3120/05) 

Philips wireless 
switches

(UID8470 & 8480)

Philips CoreLine 
trunking

Philips 
MasterConnect  

LEDspot

Philips 
MasterConnect  

LED lysrör


