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ZACZYNA SIĘ TERAZ



Szeroki wachlarz możliwości, przy prostej, intuicyjnej obsłudze
- taka idea przyświecała twórcom systemu inteLUG. Zapraszamy do zapoznania się 
z jego głównymi składnikami:

GŁÓWNE OKNO

§ Dodawanie wybranych opraw do systemu, edytowanie ich 
ustawień i parametrów, a także przeglądanie historii pracy 

wybranej oprawy – wszystko to w intuicyjnym interfejsie, na 
ekranie komputera, tabletu lub smartfona.

§ Panel do tworzenia i zarządzania grupami opraw - za 
pomocą kilku kliknięć w prosty sposób grupuje się oprawy, 
dodając je lub odejmując. Jest to szczególnie przydatna 
funkcja dla zarządzania oświetleniem w całym budynku lub 
na odcinkach dróg.

§ Definiowanie warunków, reakcji i reguł, czyli określa 
sposób pracy opraw - może to być przełączenie się w tryb 
zmniejszonego poboru w wybranych godzinach lub 
automatyczne wezwanie serwisu w przypadku 
wystąpienia awarii.

ALERTY

System inteLUG automatycznie alarmuje użytkownika o ważnych 
zdarzeniach dotyczących opraw - takich jak awarie czy uszkodzenia, 

podając ponadto przyczynę alarmu, datę wystąpienia, a nawet sposób 
rozwiązania problemu.Użytkownik może stworzyć skrypty definiując 

warunki dla alertów– może to być spadek 
strumienia poniżej zdefiniowanej wartości, 
czy dłuższy czas przerwy w dopływie prądu 
do opraw.

MAPY

Mapa w przejrzysty sposób pokazuje 
wszystkie oprawy zarządzane przez 
InteLUG przypisane do danej lokacji. 
Użytkownik może również zarządzać 
oprawami, filtrować wyniki wg grup lub 
typów opraw - możliwe jest również 
dołączenie customizowanej mapy,  takiej jak 
np. grafiki obrazującą pomieszczenie, 
w którym znajduje się grupa opraw.

LUG Light Factory z dumą przedstawia inteLUG – platformę inteligentnego 
zarządzania oświetleniem. Dzięki InteLUG możliwe jest w pełni kontrolowalne 
i programowalne zarządzanie posiadanymi oprawami oświetleniowym, zarówno 
wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi. A wszystko to odbywa się trybie zdalnym, 
z dowolnego miejsca na świecie, poprzez aplikację w systemie iOS, Android 
lub przeglądarkę internetową.

Główne cechy systemu inteLUG:

§ Możliwość zdalnego sterowania oprawami 
oświetleniowymi w trybach:  
-  prostym ON/OFF,
-  kontroli wielkości strumienia świetlnego 
   w systemie DALI,
-  dynamicznej zmiany temperatury barwowej 
   w systemie TUNABLE WHITE,
-  zarządzania zaawansowanymi iluminacjami
   oprawami RGB w systemie DMX.

§ Definiowanie reakcji wybranych opraw lub ich grup na 
przyłączone do systemu sensory i czujniki - dzięki 
technologii chmury obliczeniowej  sensory nie muszą być 
powiązane z określonym obszarem geograficznym.

§ Możl iwość tworzenia warunkowych skryptów IFTT 
( I f  Th is  Then That )  d la opraw objętych systemem 
- od automatycznego uruchomiania i wygaszania opraw  
w zależności od takich warunków jak pora dnia, określona 
temperatura, natężenie ruchu pieszego i drogowego, aż po określanie, 
jak postąpić ma system w przypadku awarii oświetlenia.

Inteligentna
Platforma Zarządzania Oświetleniem
firmy LUG

Poznaj bliżej
inteLUG
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inteLUG – system pełen korzyści

Szeroki wachlarz możliwości oferowany przez system 
inteLUG w prosty sposób przekłada się na szereg korzyści, 
takich jak:

§ Możliwość zarządzania i sterowania oprawami oraz 
sprawdzania ich bieżącego stanu z dowolnego miejsca 
na ziemi poprzez prostą i intuicyjna obsługę z urządzeń 
mobilnych lub komputerów podłączonych do Internetu.

§ Oszczędności wynikające ze stosowania skryptów 
ograniczających pobór energii - dzięki inteLUG 
oświetlenie dostarczane jest tylko wtedy, kiedy jest 
potrzebne i w takiej ilości, w jakiej jest wymagane.

§ Ograniczenie kosztów związanych z obsługą 
i serwisowaniem opraw - poprzez system notyfikacji 
uszkodzeń oraz możl iwość zaprogramowania 
i automatycznego wyliczania odstępów czasowych 
pomiędzy przeglądami.

§ Ograniczenie strat wynikających z awarii, uszkodzeń 
i niewłaściwego sposobu pracy opraw dzięki aplikacji 
alertów.

§ Natychmiastowe załączanie się opraw w sytuacjach 
awaryjnych, takich jak wypadek drogowy czy włamanie 
do budynku.

§ Możliwość pracy opraw w ekstremalnych warunkach - 
dzięki systemowi inteLUG oprawa dostosuje tryb swojej 
pracy do panującej na zewnątrz temperatury 
i powiadomi użytkownika w momencie przekroczenia 
niebezpiecznego poziomu.
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