
Naveo®Pro
Smart övervakning av nödbelysning via app



Naveo®Pro-appen laddar 
du ned kostnadsfritt

Med Naveo®Pro-appen kan du underhålla & styra 
din nödbelysning i realtid var & när du vill.
Att underhålla och registrera hälsostatusen för din 
nödbelysning i alla typer av byggnader är enkelt med 
övervakningssystemet Naveo®Pro. Naveo®Pro är ett 
transparent och proaktivt verktyg för installation, 
övervakning och underhåll av nödbelysningssystem 
med din mobila enhet. Du har full kontroll över alla 
dina byggnaders säkerhetssystem.

Snabbt, intuitivt och säkert 
Systemets digitala översikt via molnet ger omedelbar 
information för att underlätta resursplanering samt 
förbättra säkerheten. Med Naveo®Pro-appen kan 

nödbelysningsarmaturer enkelt installeras och 
programmeras i en byggnad på ett snabbt och 
intuitivt sätt och erbjuder olika funktioner för att spara 
tid och kostnader vid inspektion och underhåll.

Som en del av ABB Ability ™-plattformen erbjuder 
denna lösning kompromisslös IT-säkerhet och 
möjliggör säker integrering av data som ger viktiga 
fördelar för alla användare av systemet.

• Optimerad säkerhet tack vare 24/7 
kontroll via mobilapp.

• Sparad tid och sänk inspektions- och 
underhållskostnader.

• Kompatibilitet med ett brett utbud 
av nödbelysningsarmaturer. Gäller 
för befintliga och nya installationer. 

• Lätt att installera via QR-kod.

• Hantera flera byggnader via appen 
och få all data säkrad i molnet.

• Kompromisslös IT-säkerhet och 
integration med ABB Ability ™ 
-plattformen.

Detta får du med Naveo®Pro



Hur fungerar 
Naveo®Pro?
Naveo®Pro-arkitekturen för 
nödbelysning består av tre nivåer:  
• Armaturer för nödbelysning 
• Naveo®Pro gateway 
• Molnet
Eftersom Naveo®Pro är 
ansluten hela tiden är ditt 
nödbelysningssystem alltid 
fullt uppdaterat. Gateway tar 
kontinuerligt emot all armaturdata 
och skickar informationen till 
Naveo®Pro-appen. Du är därför i 
kontakt med systemets status när 
som helst och var som helst.

Naveo®Pro kan användas var som helst där du har mobil täckning.

Gratis Naveo®Pro app Naveo®Pro Gateway Armaturer

Naveo®Pro-arkitekturen

Exempel på gränssnitt för Naveo®Pro appen

Gå in på respektive armatur för mer 
detaljerad information. 

Fellarm via e-post. Armaturens placering syns inlagd i 
byggnadens planritning.



www.bergdahls.com
kundsupport@bergdahls.com
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Teknisk beskrivning

MAX ANTAL ARMATURER 500 st/gateway 
(per gateway)

KABELANSLUTNING Från undersida

ANSLUTNING Max 1,5 mm2 
Kommunikationskabel Max 1000 m 
 Typ AW618 
 2,0 ohm/100 m 
 Kabelarea 0,8 mm2 
 Oskärmad partvinnad

NÄTVERKSANSLUTNING RJ45 
VIKT 0,21kg utan montagefäste

Armaturer som är 
kompatibla med Naveo®Pro

CANES

*IP54 utvändig, IP42 infälld.

54 42 **

HERCULES

65 67 30/22 m
DUBBELSID

IK10

CARINA

22/32 m40

HERCULES TERMO
30/22 m

DUBBELSID
IK10 -25ºC65 67

PAVO

65 IK08

URSA

65 IK10 -20

TUCANA

20 28 m

SERPENS

68 20 m

1 Ansluten till elnät

2 Trådbunden status

3 Trådlös status

4 Gateway & armatuer  
 konfigurerade

5 Online

1 Nätanslutning

2 Ethernet ETH1-ansluning 

3 CIS/COM linje för armaturer

Baksida av Gateway

MÅTT 
(mm)


