Nyhet
ActiveLights Connect 1.05.15
Nu lanserar vi nya ActiveLights Connect 1.05.15.
Det smarta programmet där man enkelt styr och övervakar sin utomhusbelysning.
Med över 5 års erfarenhet av närvarostyrda och uppkopplade belysningssystem lanserar vi nu nya
uppdaterade ActiveLights Connect 1.05.15. Den nya versionen innehåller tidsbesparande smarta
funktioner som är utvecklade i samarbete med kommuner, fastighetsbolag och installatörer.
Nyheter.
• Stöd för uppkopplade 3G-armaturer och noder
• Stöd för både radar och PIR sensorer
• Stöd för luftkvalitetmätning via NOx-sensor
• Stöd för övervakning/larm (normaltillstånd)
• Stöd för Dali*
• Förbättrad presentation av statistik och driftstid
• Förbättrad sida för gemensamma inställningar
• Möjlighet att aktivera forcerad belysning, tex vid kontroll dagtid eller vid larm
• Översikt registrerade noder med versionshantering
• Test av radiokommunikation mellan noder
• Förbättrad kommunikation mellan noder
• Förbättrad statussida för mörkerorsak och detektionskälla
• Förbättrad distribution av mjukvara till andra noder i systemet
• Lösenordskyddad och krypterad kommunikation

*Gäller IQv2-noder.

Nyhet
ActiveLights Connect 1.05.15
Pc-program
Connect-programmet kommunicerar trådlöst
med IQ-noderna. Ett system kan omfatta allt
från bara en nod upp till 100-tals noder.
Inställningar och data ligger sparade i
respektive nod.
Alla IQ-noder har möjlighet att uppgradera sin
programvara för att få ny funktionalitet. Det
görs enkelt via en dator och en USB-enhet.

Gemensamma inställningar
Med hjälp av funktionen gemensamma
inställningar kan man enkelt distribuera ut nya
inställningar till alla noder i ett system. Man
konfigurerar inställningarna och laddar upp
dem till en nod. Därefter kommer noderna
själva distribuera ut inställningarna till övriga
noder i systemet.

Nyhet
ActiveLights Connect 1.05.15 IoT
ActiveLights IQ = framtidssäkrad
Framtidssäkra din belysning genom att välja ActiveLights IQ.

Steg 1 – Lokal installation
Börja med en lokal installation på GC-väg, parkering eller runt en fastighet. Armaturerna bildar ett
lokalt system där alla IQ noder kommunicerar med varandra i ett radionätverk. Man kan enkelt
optimera ljusflöde efter behov genom våra intelligenta sensorer. Med närvarostyrning får du en trygg
och säker utomhusmiljö samtidigt som du spar upp till 80% energi genom att det lyser med rätt styrka
vid rätt tillfälle.

Steg 2 – Uppkoppling
Alla IQ armaturer och noder kan enkelt via en Gateway kopplas upp till ActiveLights Connect IoT för
övervakning och drift via Internet. En Gateway monteras i en befintlig IQ-armatur eller i en IQ-Box och
är länken mellan det lokala radiosystemet och ActiveLights Connect IoT på Internet.

ActiveLights Connect IoT är en kraftfull och skalbar plattform för smarta tidsbesparande tjänster
såsom t ex driftövervakning, trafikdata, luftkvalitet och energiförbrukning. Systemet är ﬂexibelt
uppbyggt och enkelt att integrera med andra system som t ex Infracontrol. Mät t ex NOx, passager,
temperatur eller anslut en IQ-Box för att mäta hastighet. Välj mellan mobilkommunikation
3G eller WiFi. Kontakta oss så diskuterar vi vad som är möjligt.

För mer information eller en demonstration kontakta oss på 031-757 45 50

