The
Power
of Off
Verbind elke lamp, overal.

Over Chess
Wij hebben het onze missie gemaakt om elke lamp, op elke locatie, draadloos te verbinden.
Als ingenieurs in hart en nieren geloven wij dat technologie de wereld veiliger, efficienter
en duurzamer maakt. Daarom hebben wij Mymesh ontwikkeld, de enige schaalbare
verlichtingstoepassing die elke locatie ‘smart’ maakt.

Verbind draadloos elke lamp, overal
Tegenwoordig zijn bijna alle apparaten draadloos met elkaar verbonden. Verlichting blijft echter tot
op heden vaak traditioneel bekabeld. Door verlichting draadloos te verbinden wordt je organisatie
meer flexibel, efficient en voldoe je makkelijker aan de laatste wet & regelgeving.

Het maakt niet uit in welke industrie jouw bedrijf of organisatie zich begeeft. Om te overleven
in deze snelveranderende wereld zal het adaptief moeten zijn en blijven. Mymesh biedt deze
flexibiliteit, nu én in de toekomst. Het verbindt al jouw lampen, schakelaars en sensoren via
een draadloos en extreem schaalbaar netwerk. Hierdoor wordt het vervangen, verwijderen én
toevoegen van verlichting, kamers of hele etages zeer gemakkelijk. Je hoeft enkelt onze app erbij
te pakken. Door Mymesh bespaar je op de kosten van bouw, onderhoud en beveiliging terwijl jouw
organisatie duurzamer en efficienter wordt.

Mymesh
Al in 2003 voorzagen onze oprichters de grote potentie van draadloze netwerken. Toen was er
echter één groot probleem; Schaalbaarheid. Geen netwerk protocol kon duizenden lampen aan
elkaar verbinden. Het was het begin Mymesh’s ontwikkeling.

Vandaag de dag is Mymesh één van de beste technologiën om heel veel
lampen te verbinden, te monitoren en te analyseren. Het maakt Mymesh de
ideale toepassing voor gebouwen, steden en industrie.

Schaalbaar
Voeg een oneindig aantal
nieuwe lampen, sensoren
en schakelaars toe aan je
netwerk. Mymesh sluit je
aan en stel je vervolgens in
via de gebruiksvriendelijke
app.

Veilig
Mymesh
is
speciaal
ontwikkeld met veiligheid
in ons achterhoofd. Het
opereert op bankniveau.
Door deze veiligheid heeft
Mymesh zich al in elke
industrie bewezen.

Intelligent
Kennis is macht. Het
Mymesh netwerk genereert
heel veel waardevolle data
waarmee jij jouw bedrijf en
organisatie nog beter kan
besturen

“Maak je gebouw smart en bespaar tot 80% op
je energie rekening.”

*van traditionele verlichting naar connected LED

Hoe het werkt
Gebruiksvriendelijkheid
Al onze producten zijn ontworpen om
gemakkelijk op uw LED lichten te
passen. Zodra ons product is geinstalleerd creëert het zelf een verbinding
waarmee het met de andere lampen
communiceert.

1. Installeer Mymesh

Handmatig of Automatisch
Schakelaars of sensoren worden gebruikt
om verlichting handmatig of automatisch
te besturen. Onze schakelaars vervangen de oude schakelaars. Onze sensoren
worden gebruikt om de verlichting automatisch te regelen op basis van aanwezigheid en/of zonlicht intensiteit.

Multisensor
Bewegings sensor
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2. Plaats sensoren & schakelaars

Jouw lichtplan.
Onze gateway verbindt de app met het
verlichtingsnetwerk. Stel het gebouw
helemaal naar eigen wens, in.

3. Configureer het netwerk
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Verbind je netwerk met onze cloud via
onze ethernet gateway. In ons management systeem wordt alle data
overzichtelijk weergegeven. Deze data
maakt je organisatie efficienter, effectiever en veiliger.

Onze producten
Slimme LED Drivers
Draadloos bestuurbare LED
voeding met dimfunctie en
draadloze controller. Koppel
hem aan je LED en hij verbindt
de verlichting meteen met het
Mymesh netwerk.

LCM-40MM
LCM-60MM

Draadloze controllers
Mini BLC

BLC 200

De draadloze besturingsmodule
stelt je in staat om je LED driver te
besturen. Het is de makkelijkste
manier om je geïnstaleerde
verlichting
draadloos
te
verbinden. Voor de mini BLC’s
hebben wij een trekontlasting
beschikbaar.

MINI BLC-Relay
Draadloos bestuurbaar
verlichtingsproduct met 10A relay voor
het schakelen van verlichtingsarmaturen
en/of andere apparaten.
BLC 200
Draadloos bestuurbare
verlichtingsmodule die een reeks
controllers bevat voor DALI,
1-10V en 200W relais om ieder
verlichtingsarmatuur te besturen.

Draadloze sensoren & schakelaars
Multisensor
Draadloze multisensor voor
automatische besturing op
basis van aanwezigheid en/of
daglichtintensiteit. Gevoed door
batterij. ( + 10 jaar)

Draadloze
Multisensors

MINI BLC-DALI
Draadloos bestuurbaar verlichtings
product voor DALI Drivers.

Draadloze
schakelaar

Switch
De draadloze schakelaar heeft
3 knoppen en kan dimmen.
schakelelen of wisselen tussen
geconfigureerde
lichtscenes.
Gevoed door batterij ( + 10 jaar)

Motion sensor High Bay
Deze bewegingsensor is ontworpen om een grotere afstand
dan de multisensor te overzien.
Hierdoor uitermate goed
geschikt voor distributiehallen,
magazijnen of andere locaties
met hoge plafonds/lange gan-

Montagebeugel
Deze steunen zorgen ervoor dat
onze sensoren in een optimale
kijkhoek
kunnen
worden
opgehangen.

Dimbare Smart T8 LED Tube
Óók de Mymesh LED tube
is
draadloos
verbonden
met het netwerk. Door zijn
eigenschappen kan hij dimmen
en vervangt hij naadloos de
oude TL verlichting.

45 ° Bracket

Externe apparatuur
Mymesh kan prima functioneren met andere apparatuur.
Verbind een externe schakelaar, sensor of zelfs een gebouw
automatiseer systeem met het Mymesh netwerk via onze 4DI.

Original equipment manufacturer (OEM)

Mini BLC-4DI

Voor fabrikanten is Mymesh verkrijgbaar als licentie
overeenkomst. Verbind uw producten met het Mymesh
netwerk of onderling. Mymesh wordt geleverd als software
op Nordic chips. Deze samenwerkingen zorgen nu al voor
slimme steden en efficientere kassen.

Mymesh OEM module

Instellen
App
Onze app is ontworpen om veilig
en gemakkelijk de gebruiker te
begeleiden bij het instellen van
zijn/haar verlichting.
Bluetooth Gateway
De gateway verbindt jouw iPad
met het Mymesh netwerk.
Mymesh Commissioning

Bluetooth Gateway

Monitor, control & manage
Ethernet Gateway
Onze ethernet gateway wordt gebruikt om een Mymesh netwerk
te verbinden met het onze beveiligde cloud middels een open
API. Je kan je verlichting koppelen aan het Mymesh management
system of een ander building management system

Ethernet Gateway

25%

Data management
Het Mymesh netwerk geeft de
gebruiker erg veel waardevolle
informatie.
Manage alle
informatie in het Mymesh
management systeem via
onze beveiligde cloud.

75%

Switch

Connected is the new on.

CONNECTED

OFF

Find out more at chess.nl
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