
Innovationer från ERCO 2019 Bluetootharmaturer med Casambiteknik

Bluetooth-kompatibla 
 armaturer från ERCO
Zndividuell on/off och ljusregle
ring av armaturer, inställning av 
ljusscener och integrering av sen
sorer: allt detta möjliggörs av 
den nya, trådlösa  styrningstypen 
som ERCO nu erbjuder i form av 
 Bluetoothkompatibla  armaturer.
För installation och  handhavande 
behövs inte mer än en Smartphone 
eller surfplatta och Casambi 
appen. Intuitivt och med  minimal 
insats skapas möjligheter till 
utformning och  komfortfunktioner 
som tidigare krävde komplexa 
ljusstyrningsanläggningar.

Armaturer med Casambiteknik 
erbjuds i följande produktserier:

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

Radiostandard – 
inbyggt i drift-
donet
ERCO integrerar 
Bluetooth 
tekniken från 
det finska före
taget  Casambi 
direkt i  driftdon 
som ERCO själv 
utvecklar och 
tillverkar. Via 
 radiostandarden 
Bluetooth LE 
kommunicerar 
de så  utrustade 

armaturerna med 
varandra och 
även med kompa
tibla Smartphone 
telefoner, surf
plattor eller 
Smartklockor. 
Armaturerna kan 
styras från den 
mobila enheten 
via Casambi 
appen.

Gallerifunktion
Gallerifunktionen 
gör det möjligt 
att styra enskilda 
armaturer eller 
 armaturgrupper
över en bild man 
tagit själv av 
rummet. Fotot 
blir då ett intu
itivt användar
gränssnitt.

Mesh-nätverk
Armaturer  bildar 
ett så kallat  
”meshnätverk” 
där de är  sändare 
och  mottagare 
samtidigt. Det 
gör att nätver
ket även fung
erar i vinklade 
rum och på stora 

avstånd. Ett val
fritt antal sådana 
meshnätverk kan 
installeras obero
ende av varandra 
och de kan även 
integreras i olika 
webbtillämpning
ar via gateways.

Molnteknik
Nätverksinställ
ningarna säkras 
och synkroniseras 
enhetsövergri
pande i Casambi 
molnet. Det ger 
möjlighet till hög 
flexibilitet och 
säkerhet – även 
när mobila enhe
ter byts eller 
kanske slutar
 fungera.
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För  närvarande 
kan ERCO 
armaturer för 
strömskenor med 
upp till 19W 
LEDeffekt  styras 
över Casambi. Det 
kommer att bli 
fler i  framtiden. 
Med tjänsten 
”ERCO individual” 
går det dessutom 
att beställa Blue 
tooth kompatibla 
utföranden av 
andra  armaturer 
för enskilda 
 projekt.

Många olika 
funktioner
Den kostnadsfria 
Casambiappen 
har bland annat 
funktioner för 
on/off och ljus
reglering av indi
viduella armatu
rer, gruppering 
av armaturer och 
inställning av 
ljusscener. ERCO 

har utvecklat ett 
lättbegripligt, 
visuellt använ
dargränssnitt 
som gör handha
vandet intuitivt.

Integrera andra 
handhavande- 
element
einbinden
Vid sidan av 
Smartphone, 
surfplatta eller 
Smartklocka 
går det även att 
integrera Blue
toothkompatibla 
väggströmbryta
re, strömställare 
och sensorer som 
är märkta med 
”Casambi ready”. 
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