
NEW PRODUCT NEWS

Bem vindo ao Futuro! 
Gerenciamento de iluminação sem fio nunca foi fácil.

Baseado na tecnologia Bluetooth®, o Blu2Light permite o gerenciamento 
sem fio da Iluminação, de maneira simples e conveniente, utilizando um 
aplicativo em um smartphone ou tablet. O inovador sistema mesh Blu2Light 
garante um amplo espectro de aplicação no mercado de iluminação 
profissional.

Entre outras coisas, o Blu2Light é caracterizado pela tecnologia de 
interface aberta, que permite que os parceiros do sistema desenvolvam e 
comercializem seus próprios dispositivos, softwares ou serviços baseados 
em nuvem.

Sistemas já difundidos, como o DALI, também podem ser facilmente 
integrados ao sistema operacional Blu2Light. E uma integração direta aos 
drivers de LED ou módulos de LED é igualmente possível. Os futuros 
requisitos dos fabricantes de luminárias em relação à IoT já são cobertos 
pela Blu2Light hoje – e com a segurança do sistema multicamadas.

Saiba mais sobre a tecnologia do futuro!

Conversão super simples de luminárias DALI existentes

Para as luminárias já existentes, pode-se utilizar os seguintes Controladores 
para instalação em luminárias, Blu2Light Connect ME (sem detecção 
de luz e movimento), MultiSensor XS para alturas até 3,5 m ou 
MultiSensor XL para alturas até 12 m.

Como os drivers de LED encontrados atualmente no mercado não possu-
em fonte de alimentação própria para o barramento DALI, uma Fonte de 
Alimentação adicional Blu2Light (Power Supply) ou, para aplicações 
maiores, um Extender 64, terá que ser instalado em sua luminária.

Drivers DALI B2L com Fonte de Alimentação integrada estarão disponíveis na próxima geração, 
o que eliminará a necessidade de uma unidade de Fonte de Alimentação separada.

Faça uma consulta ao seu representante VS hoje – vale a pena.
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Leia mais

Power Supply Extender 64
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