
ERCO innovaties 2019 Bluetootharmaturen met Casambitechnologie

Voor Bluetooth geschikte  
armaturen van ERCO
Armaturen individueel  schakelen 
en dimmen, lichtscènes confi
gureren, sensoren integreren: 
dat maakt de nieuwe,  draadloze 
besturingsmanier mogelijk, die 
ERCO nu aanbiedt in de vorm van 
armaturen met Bluetooth 
eigenschappen. Voor  configuratie 
en bediening is slechts een smart
phone of tablet nodig met de 
Casambiapp. Intuïtief en met 
minimale inspanning gaan er 
mogelijkheden en comfortfunc
ties voor u open die in het verle
den complexe lichtregelinstalla
ties vereisten.

In de volgende productfamilies 
treft u al armaturen met Casambi 
technologie aan:

- Oseris
- Parscan 
- Pollux
- Optec
- Light Board
- Opton
- Pantrac
- Skim
- Compar
- Jilly

Draadloze  
standaard – 
geïntegreerd in 
het bedrijfsap-
paraat
ERCO  integreert 
de Bluetooth 
technologie van 
de Finse onder
neming  Casambi 
direct in de zelf
ontwikkelde en 
 geproduceerde 
bedrijfsappa
ratuur. Via de 
draadloze stan

daard Bluetooth 
LE communiceren 
de aldus uitge
ruste armaturen 
onderling met 
elkaar alsmede 
met  compatibele
smartphones, 
tablets of smart
watches. Via 
mobiele appara
ten kunnen deze 
armaturen dan 
via de Casambi 
app worden gere
geld.

Galerie functie
De galerie func
tie in de app 
maakt de aanstu
ring van indivi
duele armaturen 
of armatuur
groepen moge
lijk via een door 
uzelf gefotogra
feerd beeld. Op 
die manier wordt 
de foto een intu
itieve gebruiker
sinterface.

Mesh-netwerk
Armaturen 
vormen een 
zogenaamd 
„Meshnet
werk“ en zijn 
dan  tegelijkertijd 
 zender en ont
vanger. Daardoor 
functioneert 
het  netwerk ook 

in ruimten met 
 hoeken en over 
grote  afstanden.
Dergelijke fijnma
zige  netwerken
kunnen in het 
gewenste aantal, 
onafhankelijk van 
elkaar worden 
geconfigureerd, 
alsmede via gate
ways met toe
passingen op het 
internet worden 
gekoppeld.

Cloud- 
technologie
Via de Casambi 
cloud worden 
netwerkinstellin
gen overkoepe
lend over appara
ten beveiligd en 
gesynchroniseerd. 
Dat maakt een 
verhoogde flexi
biliteit en veilig

heid mogelijk – 
ook wanneer 
mobiele appa
raten wisselen 
of een keer uit
vallen.
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Momenteel kun
nen  armaturen 
van ERCO met tot 
en met 19WLED 
vermogen  worden 
bediend via 
 Casambi. In de 
toekomst  zullen 
er  meerdere vol
gen. Via de 
 service „ERCO 
individual“ 
 kunnen  bovendien 
uitvoeringen met 
Bluetooth 
eigenschappen 
van andere arma
turen project
specifiek worden 
aangevraagd.

Talloze functies
 De  kosteloze 
Casambiapp 
biedt onder 
andere func
ties zoals scha
kelen en dimmen 
van  individuele 
armaturen, 
 samenvoegen 
van armaturen in 
groepen en het 
configureren van 

lichtscènes.  
Een visuele 
gebruikersinter
face in het hel
dere design van 
ERCO zorgt voor 
de intuïtieve 
bediening.

Verdere bedie-
ningselementen 
integreren
Naast smart 
phone, tablet of 
smartwatch is 
ook de integratie 
van voor Blue
tooth  geschikte 
wandschake
laars, knoppen 
en sensoren met 
de markering 
„Casambi ready“ 
mogelijk. 
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