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De benzine retail markt zal, net als de industriële sector, een hoge ROI op IoT projecten mogelijk maken doordat 
bedrijfsprocessen efficiënter geregeld zijn. Het vinden van een manier om je investeringen te monitoren, om de 

data te gebruiken voor het verhogen van efficiëntie, de prestaties te verbeteren, innovatief te kunnen zijn en de brand-
stof te laten vloeien, is altijd een uitdaging geweest voor de brandstofindustrie – kansen die nog niet eerder aange-
pakt waren. Gedreven door ‘Internet of Things’ zag Bever Innovations altijd grote mogelijkheden met hun intelligente 
LED-verlichtingsoplossingen en de manier om deze 
intelligentie om te zetten in innovaties die de markt 
kunnen veranderen.

ALLES IS MET ELKAAR VERBONDEN…

 IN 2020
verwachten markt analisten dat het aantal verbonden 
apparaten stijgt van 20 miljard naar 50 miljard
Source: Woods de Central Partners.

Overal om ons heen groeit het aantal slimme en verbonden producten. Fysieke apparaten en intelligente producten 
kunnen data met elkaar delen. Deze data kan op de verschillende apparten verzameld en geanalyseerd worden. 

De connectie die deze apparaten met elkaar maken noemen we ‘Internet of Things’ (IoT). In een recent gepubliceerd 
artikel vertelde NACS dat “het aantal IoT apparaten naar verwachting zal verdriedubbelen tussen nu en 2020, van 20 
miljard naar 50 miljard”. 

Deze verandering in de markt is niet alleen zichtbaar binnen de retail en shops. Tankstation technologie   is een grote 
stap aan het maken en deze technieken ontwikkelen zich snel. Dit in combinatie met de groeiende behoefte aan data 
communicatie en het analyseren van deze gegevens.

DE VOORDELEN VAN VERBINDEN
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EOS Technologie verbindt apparaten, materiaal en processen op de meest simpele manier met Internet of Things. 
EOS verbetert uw station en omgeving en is gemakkelijk te installeren. Met EOS Technolgie krijgen LED verlich-

tingsoplossingen op uw tankstation een nieuwe rol. Door de intuïtieve manier van werken is het een beleving voor 
degene die met de technologie werken. 

Hoe werkt het?
EOS Technologie is geïntegreerd in de LED producten en oplossingen van Bever Innovations. Ook kunt u het toevoegen 
aan ieder ander apparaat in uw netwerk. Verbind zoveel netwerken als u wilt, want EOS Technologie kan communice-
ren met ieder ander verbonden systeem; het is eindeloos schaalbaar. Dit opent een wereld vol mogelijkheden. 

START MET SMART & CONNECTED VERLICHTING

EOS PRODUCTS & DEVICES

EOS Bridge
Er zijn verschillende bridge producten beschikbaar 
welke geïntegreerd kunnen worden met uw eigen con-
trole en/of analyse product. Met behulp van een EOS 
Bridge kunt u gemakkelijk andere systemen integreren 
in het EOS netwerk. Gebruik sensoren of voer acties uit 
met deze systemen binnen het EOS netwerk.

LED Terreinverlichting
Luci Series Ambiente is special ontworpen voor het 
verlichten van het terrein rondom uw tankstation. Het 
verlichten van de wegen en parkeergelegenheid met 
de Luci Series Ambiente geeft bestuurders direct het 
goede gevoel met betrekking tot comfort en zichtbaar-
heid. De geïntegreerde EOS Technologie verbindt de 
Ambiente armaturen met andere apparaten die be-
stuurd en geanalyseerd kunnen worden door middel 
van de EOS Manager applicatie. Omdat EOS produc-
ten verbonden zijn kan de Ambiente armatuur bijvoor-
beeld reageren op de sensoren van de Luci Series LED 
Luifelverlichting.

LED Luifelverlichting
De Luci Series, uitgerust met EOS Technologie, zorgt 
ervoor dat uw luifel voldoende verlicht is. Het biedt een 
visueel verwelkomende omgeving voor klanten, welke 
benaderbaar en veilig oogt. Met EOS Technologie geïn-
tegreerd in het LED product, kan de Luci Series arma-
tuur direct toegevoegd worden aan uw EOS netwerk. 
Met EOS werkt de armatuur niet alleen als verlichting, 
maar het gebruikt ook de geïntegreerde licht-, bewe-
ging- en tempratuursensoren om relevante data van 
uw station te genereren. 
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U hoeft zich geen zorgen te maken over de installatie, bekabeling of configuratie. EOS Technologie verbindt appara-
ten, materialen en processen op de gemakkelijkste manier: plug & play. Het is zeer veilig, alle data is versleuteld 

en alleen u bepaalt wie er toegang heeft tot het systeem. 

Geen extra kabels
Wilt u uw huidige verlichting vervangen door LED armaturen met EOS Technologie? Dat is geen probleem. Het is niet 
nodig om nieuwe elektrische draden te leggen, want EOS creëert een op zich zelfstaand en draadloos netwerk. 

GEMAKKELIJKE PLUG & PLAY INSTALLATIE
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SLIM TE WERK MET DE EOS MANAGER APP

De EOS Manager is een applicatie welke beschikbaar is voor Android in de Google Play Store. De applicatie helpt u 
met het installeren, configureren en analyseren van alle verbonden apparaten, in real time, 24/7. Het verandert 

uw mobiele apparaat in een intuïtieve manier om te  communiceren met alle verbonden EOS apparaten. Het geeft u 
toegang tot om het gedraf van uw LED producten volledige te analyseren en stelt u in staat de veiligheid en energiebe-
sparing te verhogen. Data en statistieken kunnen gemakkelijk geëxporteerd worden met één druk op de knop.  

Volledige controle
U kunt het gedrag van uw apparaten en hun prestaties binnen het netwerk volledig beheren en managen. Na verificatie 
wordt een veilig communicatie netwerk opgezet om de apparaten in te stellen naar uw voorkeur. De gebruiksmodule 
stelt u in staat om de output levels van ieder apparaat of iedere apparaat groep te programmeren. Afhangend van uw 
specifieke behoefte kunt u hoge output levels instellen om zichtbaarheid en veiligheid te verhogen of de licht output 
reduceren om energie te besparen. Ook kunt u, met de EOS Bridge, instellen hoe uw EOS apparaten communiceren 
met externe systemen.

Veilig en beveiligd
Uw netwerk is veilig, doordat alle data versleuteld is. Alleen u bepaalt wie er toegang heeft tot het systeem.

Flexibel
De EOS Manager app kan u ieder detail vertellen over uw data. De data output kan ingesteld worden naar uw gewenste 
specificaties. Zijn flexibiliteit verzekert dat een eindeloos aantal armaturen en apparaten gecontroleerd, gemanaged, 
uitgebreid en gewijzigd kan worden. En omdat het allemaal draadloos werkt, zijn er geen aanpassingen nodig in uw 
infrastructuur. 

EOS Manager map selectie
De app laat u een duidelijk overzicht zien van de 
producten bij uw tankstation. Het verplaatsen, 
groeperen en zoomen is gemakkelijk. In de EOS 
Manager heeft u alle tools voor een duidelijk 
overzicht van- en inzicht in al uw apparaten. 

Configureer Groepeer Download Statistieken

LED’S CONNECT THE FUTUREbeverinnovations.com 98

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eosconnected.eosmanager


EOS CONNECTED
VEEL DATA – TOCH GEMAKKELIJK

EOS connected is een op intuïtief  webgebaseerd management systeem voor EOS apparaten en Bever Innovations’ 
LED producten, dat real-time informatie geeft over uw tankstation. Het geeft u een overzicht van al uw sites met 

EOS apparaten, zodat u ze op afstand kunt monitoren en beter inzicht heeft in de condities van deze apparaten, zoals 
temperatuur, gemiddeld energieverbruik etc. Het stelt u in staat om efficiënt controles en onderhoud te plannen. 

De EOS LED verlichting en zijn infrastructuur wordt weergegeven door een flexibel en gedetailleerd data model: Een 
plattegrond van de luifel voor het gemakkelijk identificeren van de locatie van het apparaat. Hierdoor wordt configura-
tie van apparaten eenvoudig voor de specifieke behoeften van uw tankstation.

“Door EOS Connected is alle informatie van mijn station gedetailleerder en veel 
gemakkelijker te gebruiken. Het werkt flexibel omdat management processen 

versimpeld en makkelijk te lezen zijn.” 

Schermvoorbeelden van  EOS Connected:

In een heatmap (warmtebeeld) 
krijgt u inzicht in de delen van uw 
site met de meeste PIR detecties. 
Dit zijn de meest drukke delen van 

uw tankstation. 

Heatmap

EOS Connected laat u uw 
tankstations zien en geeft u op 

afstand toegang tot gedetailleerde 
informatie.

Overzicht van uw terrein 
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John installeert EOS LED producten 
en apparaten op dit tankstation. Ze 
worden automatisch verbonden met 
de EOS Manager app. 

Sensoren zenden de essentiële statistieken van 
de EOS apparaten door naar EOS Connected en 
de EOS Manager app. 

EOS Connected bouwt statistieken door historische 
en real time data samen te voegen in heat maps, 
het bekijkt huidige product instellingen, defecten en 
aangepaste instellingen.

Onderhoudsopdrachten 
worden automatisch 
gegenereerd en 
onderhoudspartners 
worden direct op de hoogte 
gesteld. EOS Connected stelt 

John op de hoogte van 
onderhoudsbehoeften.

John bekijkt de 
data op afstand 
en checkt of alle 
apparaten goed 
presteren en in 
goede staat zijn.

VERBONDEN 
TANKSTATION

MONITOREN OP 
AFSTAND

VOORSPELLENDE 
ANALYSE

AUTOMATISCHE 
ONDERHOUDSOPDRACHTEN

John is supervisor voor onderhoud aan tankstations. Hij heeft 
de leiding over het monitoren en onderhouden van aanwezige 
apparaten op verschillende sites.

De constante stroom aan data van de verbonden EOS apparaten en netwerken, geeft u de mogelijkheid om onvoor-
ziene complicaties in uw apparaten direct op te merken. De verbonden systemen kunnen u voorzien van een grote 

hoeveelheid data om accurate en voorspellende analyses uit te voeren om zo beslissingen en het gebruik van (EOS) 
apparaten te optimaliseren

Door de data van sensoren te combineren ontstaat transparantie. Het filteren van deze data stelt u in staat betere 
beslissingen te maken over onderhoud waardoor u prestaties kunt optimaliseren gebaseerd op de rol binnen het 
netwerk. Samen zorgen deze mogelijkheden voor meer geïnformeerde, strategische beslissingen-de belangrijkste 
voordelen van het voorspellende en preventieve onderhoudsproces. 

PREVENTIEF EN VOORSPELLEND ONDERHOUD
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Project naam:  Shell de Gouwe – Nederland
Locatie: Schuddebeurs – Nederland 

Nieuwe situatie
LED producten
6 x Luci Series EOS LED Luifelverlichting: 5700k, 125W
9x Luci Series Ambiente LED Terreinverlichting: 5700k, 50W
EOS Bridge

Oude situatie: 6 x 250 Watt Metaal halide lampen

Voordelen: 

Optimale zichtbaarheid: 
Zodra het donker wordt, schakelt alle terrein- en luifelverlichting automatisch op 
tot (maar) 30% van het vermogen. Zo is het tankstation goed verlicht – zelfs van 
een afstand – terwijl het energieverbruik onder controle blijft. 

Intelligente verbonden verlichting: 
Bezoekers worden optimaal en veilig verlicht wanneer ze naderen, arriveren op 
of het bewegen over het voorplein, allemaal dankzij de met EOS verbonden LED 
armaturen ter plaatse. 

Minimaal energieverbruik: 
Wanneer de sensoren geen activiteit waarnemen op het terrein dimmen de ar-
maturen automatisch terug naar 10% lichtoutput. Dit is de Eco Dim modus wel-
ke voor minimaal energieverbruik zorgt. 

‘INTELLIGENTE VERLICHTING BEVORDERT 
  VEILIGHEID EN KLANTTEVREDENHEID’
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VOORBEELDEN HOE EOS UW TERREIN VERBINDT

Sensoren detecteren aanwezigheid op het voorterrein en Ambiente terrein armaturen bouwen hun 
lichtoutput op. De EOS verbinding vertelt de Luci Series LED Luifelverlichting (2) om hun lichtout-
put op te schakelen om de veiligheid te verhogen. 

De Luci Series Luifelverlichtinsarmaturen verhogen hun lichtoutput om de klant veilig te 
verwelkomen. 

Sensoren in de luifelverlichting activeren de shopverlichting zodat het licht feller wordt wanneer 
de bezoeker de shop nadert. 

Wanneer een bestuurder het terrein verlaat, activeert de luifelverlichting (2) de terreinverlichting 
(4) zodat de bezoeker de goede richting op gewezen wordt om zijn reis veilig te vervolgen. 
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1

3
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Wees bewust van uw omgeving

Binnen iedere EOS armatuur werken geïntegreerde software en sensoren samen op basis van het omgevingslicht 
en de intelligentie van EOS. Op deze manier speelt de software in op de omgeving en communiceert deze met de 

verlichting en de met EOS verbonden apparaten op uw station.

De sensoren detecteren omgevingslicht en delen continu gegevens over aanwezigheid op het station. Deze gegevens 
worden automatisch gebruikt om de lichtoutput van de LED-armaturen aan te passen, zodat er zoveel mogelijk ener-
gie bespaart wordt en de veiligheid op het voorplein blijft. 
 

HET TANKSTATION VAN DE TOEKOMST... 
IS AL VAN U!
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Bever Innovations B.V.
Techniekweg 2  |  4301 RT Zierikzee
Nederland

Tel +31(0)111 74 54 00
info@beverinnovations.com
www.beverinnovations.com

Vind hier uw vertegenwoordiger
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