
Smart Label

Adatok karnyújtásnyira

A Schréder Smart Label segítségével a telepítést 
végzők és a városvezetők minden fontos információt 
lekérhetnek a lámpatestekről bármilyen eszközre, 
legyen az mobil eszköz vagy asztali gép. Kérésre 
elérhető bizonyos berendezésekhez (csak standard 
konfigurációk esetén).

Olvassa be az egyedi sorozatszámot tartalmazó 
QR kódot, és lépjen be a Smart Label Portálra, ahol 
könnyedén elérhetők a fontos információk, mint 
a műszaki adatok, telepítési dokumentumok és a 
pótalkatrészek listája. Az offline szkenneléssel akár 
saját QR-kód olvasójával is bármikor hozzáférhet a 
lámpatest adataihoz, és lekérheti az információkat 
egy strukturált és koherens listában.

A rendszer nem csak a lámpatest adatait tárolja. 
Saját információkkal is feltölthetők az üres mezők 
rendeléskor és a telepítés során (földrajzi adatok, 
oszlop és/vagy kar típusa, rögzítési magasság), hogy 
így tervezhetőbb és kezelhetőbb legyen a telepítés. 
Ezek az információk egyszerűen exportálhatók egy 
város földrajzi információs (GIS) vagy vagyonkezelő 
rendszerébe. A csomago lévő vagy a tartalék 
QR-kódos címke szkennelésével a lámpatest adatok 
pillanatok alatt hozzáadhatók az alkalmazott 
vagyonkezelő rendszerthez.

Mivel a Smart Label Portál egy progresszív 
webalkalmazás, nem igényel külön telepítést. 
Minden eszközzel (PC, laptop, telefon vagy táblagép) 
használható, ha azon van összeférő webböngésző.

SZOLGÁLTATÁS

Kiemelt 
tulajdonságok
• Segíti a világítási infrastruktúra 

telepítését és üzemeltetésé

• Azonnal elérhető lámpatest 
adatok (offline és online) és 
telepítési utasítások

• A Portál segíti a gyors 
és egyszerű leltár- és 
projektkezelést

• A strukturált adatok exportálása 
vagyonkezelő rendszerekhez

• Hibaelhárító mód és 
cserealkatrészek rendelése

TECEO S
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Rue de Mons 3
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Made in Spain

230V 50Hz / 12.6W / PF>0.92
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S/N: 108452120001 W3/2020
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Smart Label | TELEPíTÉSHEZ, KARBANTARTÁSHOZ

          Lámpatest 
	 						beolvasása	és	ellenőrzése

A telepítést végző személy a helyszíne megnyithatja a 
portal.schreder.com oldalt és beolvashatja berendezésről a 
QR kódot, vagy megadhatja a sorozatszámot. Ezt követően a 
telepítő lekérheti a lámpatest adatait, hozzáférhet a telepítési 
utasításokhoz, és regisztrált felhasználóként hozzáadhatja a 
lámpatestet egy adott projekthez

         Karbantartás	és	hibaelhárítás

A  rendszer javításakor a karbantartást végző csapat rögzítheti 
a dátumot és az elvégzett munka részleteit. A lámpatest   
meghibásodása esetén használhatják a hibaelhárító 
segédet,  és az utasítások követésével kideríthetik a hibaokát,  
orvosolhatják azt, és szükség esetén cserealkatrészeket 
rendelhetnek a javításhoz.

         Telepítés	részleteinek	hozzáadása

A Smart Label portálhoz csatlakozva a telepítő további 
információkat adhat meg: projektnév, cím GPS pozíció alapján  
(kézzel is megadható), oszlopszám, típus és magasság.  
A kommentmezőben bármilyen egyéb releváns információ is 
megadható.
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         Könnyen	elérhető	és	
	 				exportálható	adatok

A projekt adminisztráció során a kezelő minden adatot 
lekérhet, amit a telepítő a helyszínen megadott. Az adatok 
exportálhatók Excel (.csv) formátumba, majd világításkezelő 
adatbázisba (földrajzi információs rendszer) importálhatók. Ez 
a művelet bármikor elvégezhető - telepítés, karbantartás vagy 
javítás után -, így az információk mindig naprakészen tarthatók.

Smart Label | ADMINISZTRÁCIÓ

         Telepítés	előkészítése

A szabadon kitölthető mezők segítségével (mezőnként 
40 karakter) a világításkezelő segítheti és biztosíthatja a 
telepítési  műveletet azzal, hogy fontos információkat rögzít 
a   csomagcímkére (4 üresmező) és a lámpatestcímkén (3-as 
és 4-es üres mező) rendeléskor. Projektnév, világítási osztály, 
alkalmazás, földrajzi helyzet, specifikus adatok...   bármilyen   
hasznos információ megadható.

         Hatékony	üzemeltetés	és	
																megtakarítás

A Smart Label portál segítségével a telepítőkés a 
városvezetés fontos információkat közölhetnek egymással 
a berendezés életciklus alatt (telepítés, karbantartás, 
javítás). Ez a platform hatékonyabbá teszi az üzemeltetést a 
szükségtelen helyszíni látogatások elkerülésével. A városok 
így jelentős megtakarításokat realizálhatnak, és hosszútávon 
biztosíthatják a világítás egyenletes teljesítményét.

John Doe company Schréder local company
456 Main Street
Anytown
Anycountry

John Doe
123 Main Street
Anytown
Anycountry

Product:

TECEOS-024163_D2A4_AKZO900GS
Sales project: 000117862-01 - 89289 Yzen - BPU 2020

Cust Ref.: 4B1905822
Cust Mat.:
Our ref.: SO012643
Int. Ref.:
Remarks:

OP1234566
Free text 1
Free text 2
Free text 3
Free text 4

Schréder International Services SA
Rue de Mons 3 – 4000 Liège Belgium

Made in Spain

Product: TECEO S
230Vac 50Hz / 12,60W / PF>0,92
IP67 / IK08 / Ta 35ºC

Characteristics:

Serial Number: 108452120001
Fixation:
Cable:
Est. Weight:

UNIWO60(FIXED-VER-10)
C10,5-H07RN-F-3G1.5²
10,50kg

Dimming: CusDim - TEL_Mi

Photometry: 24L-147/ 5102BL/ 420mA/ 1520lm
W05/2020

TECEOS-012643

TECEOS-C200-001-70

022/0400

 ON          23:00      100%

 23:00      06:00        70%

 06:00       OFF        100%
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Smart Label | 3	KÜLÖBÖZŐ	CÍMKE

CSOMAGOLÁS LÁMPATEST

TARTALÉK

Csomagolás Lámpatest Tartalék Smart Label portál

Minden fontos információt 
tartalmaz: tanúsítvány, 
fotometriai adatok és 
dimming információ (a 
QR kód is tartalmazza). 
Minden címke egyedi 
és testre szabható, 
rendeléskor további 

hasznos információkkal 
is feltölthető, amelyek 
fontosak lehetnek a 

projekt szempontjából 
(4 szabad mező, 

egyenként 40 karakterrel).

Az alapvető információkat 
tartalmazza a 

lámpatestről, valamint 
egy QR kódot, amellyel 
elérhető a Smart Label 

Portál. A portálon 
lehetősége van a 

telepítőnek további 
információk megadására 
(földrajzi adatok, oszlop 
típusa/magassága, vagy 

bármi egyéb adat).

A tartalék címke 
rendeléskor kérhető. 

Felragasztható az 
oszlop aljánál található 

biztosítékdobozra. 
Segítségével a telepítő 

vagy a technikus 
beolvashatja a lámpatest 
adatait a földről, így nem 
szükséges felmászni a 

lámpaesthez és felnyitni 
azt.

Progresszív 
webalkalmazás, amely 

bármilyen eszközről 
elérhető egy kompatibilis 

webböngésző segítségével 
(Google Chrome, Microsoft 

Edge vagy iOS Safari). A 
portálon elérhető minden 
információ a lámpatestről, 

rögzíthetők a telepítési 
és karbantartási adatok, 

cserealkatrészek 
rendelhetők, és az adatok 

exportálhatók.

Ügyféladatook (szállításhoz) ▪ - - ▪

Termékkód ▪ ▪ A QR kód tartalmazza ▪

Schréder belső információk ▪ - - ▪

TErmékinformáció az ügyfélnek ▪ - - ▪

Üres szövegmező (saját adat) ▪ ▪ - ▪

Gyártó ▪ ▪ ▪ -

Schréder kereskedlemi egység ▪ - - ▪

Lámpatest konfigurációs adatai ▪ ▪ A QR kód tartalmazza ▪

Lámpatest sorozatszám ▪ ▪ A QR kód tartalmazza ▪

Rögzítés és vezetékezés ▪ - A QR kód tartalmazza ▪

Lámpatest dimming kód (profil) ▪ - A QR kód tartalmazza ▪
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John Doe
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Anycountry

Product:

TECEOS-024163_D2A4_AKZO900GS

Sales project: 000117862-01 - 89289 Yzen - BPU 2020

Cust Ref.: 4B1905822

Cust Mat.:

Our ref.: SO012643

Int. Ref.:
Remarks:

OP1234566

Free text 1

Free text 2

Free text 3

Free text 4
Schréder International Services SA

Rue de Mons 3 – 4000 Liège Belgium

Made in Spain

Product: TECEO S

230Vac 50Hz / 12,60W / PF>0,92

IP67 / IK08 / Ta 35ºC
Characteristics:

Serial Number: 108452120001

Fixation:

Cable:
Est. Weight:

UNIWO60(FIXED-VER-10)

C10,5-H07RN-F-3G1.5²

10,50kg

Dimming: CusDim - TEL_Mi

Photometry: 24L-147/ 5102BL/ 420mA/ 1520lm
W05/2020

TECEOS-012643

TECEOS-C200-001-70

022/0400

 ON          23:00      100%

 23:00      06:00        70%

 06:00       OFF        100%
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TECEO S
TECEOS-024163_D2A4_AKZO900GS

Schréder International Services SARue de Mons 34000 Liège – Belgium
Made in Spain230V 50Hz / 12.6W / PF>0.92IP67 / IK08 / Ta 35ºC

24L - 147 / 5102BL / 420mA / 2500lmS/N: 108452120001
W3/2020John Doe, Anyproject, Anytown

P1900243
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TECEO S

S/N: 108452120001 9

TECEO S

TECEOS-024163_D2A4_AKZO900GS

230V 50Hz / 12.6W / PF>0.92
IP67 / IK08 / Ta 35ºC

24L - 147 / 5102BL / 420mA / 2500lm
S/N: 108452120001

John Doe, Anyproject, Anytown

P1900243
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Smart Label | FOR THE BEST DATA MANAGEMENT

        Világítótest	adatai	bármikor	  
	 					hozzáférhetően

A csomagoláson található QR-kódoknak és a tartalék 
címkéknek köszönhetően bármikor hozzáférhet a lámpatest 
adataihoz. Ezek a QR-kódok lehetővé teszik a telepítőknek és 
a világításkezelőknek, hogy saját szkennerükkel hozzáférjenek 
világítási eszközeik adataihoz. A lámpatestek információi 
ezekben a QR-kódokban tárolódnak egy teljes és strukturált 
adatlistában. Ez a tartalom bármely adatkezelő rendszerben 
importálható és felhasználható a legkényelmesebb világítási 
telepítési menedzsment érdekében.

          A	lámpatest	adatai,	bármilyen			
	 					formában

A D4i driverekkel felszerelt világítástechnikai rendszereknél a 
lámpatest információit a driver memóriabankjában tárolják, ami 
megkönnyíti az eszközök adatainak elérését a nyílt kapcsolódási 
filozófia mellett. Az információkat az ügyfél saját irányítási 
rendszere tudja beolvasni a lámpatest csomópont segítségével 
egy nyitott és jövőbiztos világítási telepítéshez, amely bármilyen 
jövőbeli technológiával bővíthető.
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Smart Label | JELLEMZŐK

Világítótest és tartalék címke

FIZIKAI ADATOK

Tinta Gyanta alapú festékszalag

Teljes vastagság 6,2 µm ± 0,3

Alapréteg Poliészter film

Rétegvastagság 4,5 µm

NYOMTATÁSI ADATOK

Nyomtatott anyagok Szintetikus anyagok (PP, PET, 
vinil, nejlon...)

Felhasználási feltételek 5°C - 35°C, 45% - 85% 
relatív páratartalom

Tárolási feltételek 5°C - 45°C, 20% - 85% 
relatív páratartalom

CIMKE MÉRETEI

Csomagcímke 183x104mm 

Lámpatestcímke 70x35mm

Tartalékcímke 70x35mm

JELÖLÉS

BS5609 Jóváhagyva

ISEGA Jóváhagyva

UL Felismerhető

Smart Label portál

SPECIFIKÁCIÓK ÉS KÖVETELMÉNYEK

Specifikációk Progresszív webalkalmazás

Kompatibilis hardver és 
operációs rendsze

Bármilyen PC, táblagép vagy 
okostelefon Windows, Android 
vagy iOS rendszerre

Kompatibilis böngésző Google Chrome, Microsoft 
Edge, iOS Safari

ALKALMAZÁSI FUNKCIÓK

Beolvasás QR kód beolvasása

Telepítés • Hozzáférés a telepítési 
útmutatóhoz

• Telepítés helyének rögzítése 
és frissítése (GPS pozíció 
alapján)

• Oszlopok számának/
típusának/magasságának 
megadása

• Bármilyen további 
információ megadása 
(szabadon kitölrthető 
komment mező)

Karbantartás Karbantartási műveletek 
rögzítése ( pl. lencsetisztítás)

Hibaelhárítás • Driver beállítások 
és dimming profil 
megtekintése

• Javítás rögzítése
• Hibaelhárítási segédlet
• Cserealkatrész rendelése 

(driver, LED modul vagy 
teljes lámpatest)

Információ Lámpatest részletes 
adatainak megtekintése

Export .csv export (regisztrált 
telepítések, karbantartás vagy 
javítás)

Felhasználók és 
projektekkezeléset

• Lámpatestek 
csoportosítása 
projektenként 

• projektkód generálása

Termékek keresése • Hozzáférés a telepítési 
útmutatóhoz

• Alkatrész rendelése
• Hibaelhárítási segédlet


