OVLÁDÁNÍ

Bluetooth řešení

Kontrolujte a snadno nastavte
vaše svítidlo přímo na místě
Bluetooth řešení od společnosti Schréder je ideální pro
konfiguraci jednotlivých venkovních svítidel přímo na místě
pomocí Bluetooth. Uživatel může ze země svítidlo zapínat
a vypínat, upravovat křivku stmívání, číst diagnostická
data a mnohem více. Snadno ovladatelná aplikace Sirius
BLE umožňuje snadný a bezpečný přístup k ovládacím a
konfiguračním funkcím.
Bluetooth řešení od společnosti Schréder obsahuje 3 hlavní
komponenty:
• Bluetooth adaptér zapojený do modulárního
předřadníku svítidla (vysílač/přijímač BLE)
• Bluetooth anténu namontovanou na svítidle
• Aplikaci pro chytrý telefon nazvanou Sirius BLE
Ať již spravujete síť osvětlení v městské nebo obytné
lokalitě, toto řešení vám usnadní ovládat vaše venkovní
svítidla, když budete jednoduše stát vedle stožáru.
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Rychlé a snadné párování
Opatřete si aplikaci Sirius BLE od společnosti Schreder. Přejděte
do nabídky. Stisknutím tlačítka „VYHLEDAT ZAŘÍZENÍ (START)“
(„SCAN DEVICE (START)“) vyhledáte okolostojící moduly BLE.
Tyto moduly se zobrazí se sloupcovým grafickým ukazatelem
(intenzita signálu) označujícím ty nejbližší a nejvzdálenější ve
vašem dosahu. Klikněte na zařízení, k němuž se chcete připojit
a zadejte váš osobní přístupový kód, načež budete moci
svítidlo ovládat.

Manuální regulace stmívání
Aplikace vám umožňuje provést manuální vyřazení řízení za
účelem okamžitého přizpůsobení úrovní stmívání. Jednoduše
klepněte na tlačítko „Stmívání“ („Dimming“) v hlavní nabídce a
upravte stmívání pomocí kolečka a tlačítka. Předem definované
úrovně stmívání lze použít okamžitě. Příslušná hodnota je
zobrazena na kolečku. To vám umožní otestovat vypnutí a
zapnutí (ON/ OFF) a stmívací funkce svítidla spárovaného
s telefonem.

Definice nastavení
Jakmile se připojíte ke svítidlu, můžete nastavit různé
parametry jako například maximální výstupní proud, minimální
úroveň stmívání a individuální profil stmívání.

Diagnostika na místě
Když je svítidlo spárováno, máte přístup k různým diagnostickým
informacím jako například: celkový počet zapnutí, doba
provozu modulu LED a předřadníku, celková spotřeba energie
předřadníku LED atd. Rovněž můžete sledovat provozní
události (zkraty, tepelné vypnutí...). Diagnostické hodnoty
mohou odrážet aktuální stav nebo se může jednat o doposud
nasbírané hodnoty.
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OBECNÉ INFORMACE

PROVOZNÍ A SKLADOVACÍ PODMÍNKY

Maximální výška svítidla*

20 m | 66'

Provozní teplota

-30 °C až +85 °C
-22 ° F až 185 °F

Maximální vzdálenost od
svítidla*

50m | 164'

Provozní vlhkost vzduchu

10 % až 90 % nekondenzující

Bluetooth standard

Bluetooth 4.1 low energy and
above

Teplota při skladování

-30 °C až +100 °C
-22 ° F až 212 °F

Pásmo ISM

2.4GHz

Vlhkost vzduchu při skladování

5 % až 90 % nekondenzující

Typický vysílací signál

+6dBm
SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY NA APLIKACI

SHODA S PŘEDPISY

OS

Android 5.0 Lollipop a vyšší

Rozlišení displeje

720x1280 a vyšší

Označení CE

Yes

Splňuje požadavky ROHS

Yes

Bezpečnostní normy

EN 60950-1 :2006+A
11:2009+A 1:2010 +A 12:2011
+A2:2013

PARAMETRY APLIKACE
Připojení zařízení a zabezpečení

Přístupový kód zákazníka a
šifrování AES CCM.

Zdravotní normy

EN 62311 :2008

Stmívání

Normy EMC

EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02)
EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)

8 až 100 % pomocí přímého
stmívání nebo ovládacím
kolečkem.

Normy platné pro spektrum

EN 300 328 V2.1.1

Konfigurace

Konfigurace maximálního
výstupního proudu (MOC)
Stmívací křivka
1-10 V minimální úroveň
stmívání.

Diagnostika

Diagnostický stav předřadníku
včetně obecných informací,
údajů o stavu napájení,
teplotě a ochraně.

ROZMĚRY (BLUETOOTH ADAPTÉR)
D x Š x V (mm | palce) bez
antény

36.5x24x8.9 | 1.4x0.9x0.3

Hmotnost (g | unce)

8.1 | 0.3

ELEKTRICKÉ PARAMETRY
Napájecí napětí

+3.3 ± 0.3 Vdc

Všechny specifikace jsou typické a platí pro okolní teplotu 25 °C,
pokud není uvedeno jinak.

* Podle použitého mobilního zařízení.
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