nouzová svítidla

Jedna aplikace pro správu všech vaš
PŘÍSTUP DO SYSTÉMU
PŘES BEGHELLI CLOUD
Aplikace umožňuje přímý přístup na platformu NuBe. Veškeré programování, vzdálené ovládání a prohlížení logbooku jsou
okamžitě k dispozici.
NuBe ukládá všechny konfigurace ze všech
systémů a zpřístupňuje je na vašem smartphonu, kdykoli potřebujete.

Jedna aplikace pro správu všech řídicích
systémů samostatných svítidel Beghelli.
Umožňuje přímý přístup ke svítidlu, řídicí
jednotce nebo na Beghelli NuBe cloud.
Připojení k řídicím jednotkám Beghelli je
zabezpečeno, chráněno heslem a může
být navázáno načtením QR kódu na kompatibilních řídicích jednotkách.

Dostupné na

Dostupné na

PŘÍSTUP DO SYSTÉMU PŘES
PŘÍMOU KOMUNIKACI S ŘÍDICÍ JEDNOTKOU
B.connect je navrženo pro přímé čtení QR
kódu řídicí jednotky, který identifikuje zařízení a rozpozná typ řídicího systému (CBL,
LG, LGFM). Po přihlášení jsou hlavní funkce

PŘIPOJIT ŘÍDICÍ JEDNOTKU

Povolte připojení WiFi
a připojte řídicí jednotku CableCom
pro její konfiguraci

TYP ŘÍDICÍ JEDNOTKY

pro ovládání a správu okamžitě dostupné.

ID ŘÍDICÍ JEDNOTKY

Systém používá technologii lokální WiFi

HESLO

sítě, která nevyžaduje internetové připojení.

PŘIPOJIT ŘÍDICÍ JEDNOTKU

Brána do světa systémů
Beghelli

BEGHELLI CLOUD

PŘÍMÝ PŘÍSTUP KE SVÍTIDLU
PŘES OPTICKOU KOMUNIKACI

ŘÍDICÍ JEDNOTKA

V tomto režimu je možné komunikovat
se svítidly na přímo pomocí blesku mobilSVÍTIDLO

ního telefonu. Patentovaná komunikační
technologie umožňuje přenos světelných
impulsů do svítidla, která mají inteligentní

KONFIGUROVAT NOUZOVÉ
SVÍTIDLO

Vyberte konfigurovaný parametr, potom
namiřte na nouzové svítidlo a vyšlete
optický příkaz.
DOBA AUTONOMIE
REŽIM

SUDÉ/LICHÉ

světelný senzor. Příkazy mohou naprogramovat parametry svítidla a provádět testy
funkčnosti, stejně jako správu čisticího sys-
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tému u hybridních svítidel řady SanificaAria.

REŽIM INFINITY

DOBA TESTU

SYNCHRONIZOVAT SVÍTIDLA

šich systémů, lokálně i na dálku
TEST SVÍTIDLA

KONFIGUROVAT NOUZOVÉ SVÍTIDLO
Vyberte konfigurovaný parametr,
potom namiřte na nouzové svítidlo
a vyšlete optický příkaz.
DOBA AUTONOMIE
REŽIM
SUDÉ/LICHÉ

OTESTOVAT NOUZOVÉ SVÍTIDLO

B.connect nabízí všechny testy funkčnosti a autonomie vyžadované aktuálními normami pro nouzové osvětlení.
Příkazy jsou přenášeny přímo ze smart-

Vyberte příkaz
a pošlete jej do svítidla
namířením kamery
TEST FUNKČNOSTI

TEST AUTONOMIE

ZASTAVIT TEST

phonu do každého jednotlivého svítidla
vybaveného

inteligentním

světelným

senzorem.
REŽIM INFINITY
DOBA TESTU
SYNCHRONIZOVAT SVÍTIDLA

Optická komunikace mezi bleskem smartphonu a inteligentním světelným senzorem vestavěným v kompatibilních svítidlech

ČIŠTĚNÍ VZDUCHU
Svítidla řady SanificaAria s nastavitelnou rychlostí čištění mají inteligentní světelný senzor,
který přijímá příkazy vysílané z aplikace B.connect pomocí blesku smartphonu. Tento režim
umožňuje začít nebo ukončit proces čištění, nastavit rychlost ventilátorů, nasávajících vzduch
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nouzová svítidla

do čisticí kazety uvOxy® a správu časů čištění podle prostředí a vašich požadavků.

