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EOS Technologie verbindt apparaten, materialen en processen op de meest simpele manier met het Internet of 
Things. EOS Technologie  verbetert uw station en omgeving en is gemakkelijk te installeren. 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 communiceren met ieder ander verbonden systeem; 
het is eindeloos schaalbaar. Dit opent een wereld vol mogelijkheden.  

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  zichzelf staand en draadloos netwerk.

START MET SMART & CONNECTED VERLICHTING 

EOS PRODUCTEN & APPARATEN 

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 een 
goed 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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EOS CONNECTED, VEEL DATA – TOCH GEMAKKELIJK 

Webgebaseerd management systeem

EOS Connected is een intuïtief op 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 appa-
raat. Hierdoor wordt configuratie van apparaten eenvoudig voor de specifieke behoeften van uw tankstation. 
Profiteer van een compleet analytisch overzicht, waarmee u preventief onderhoud kunt plannen en het het gedrag van 
de armaturen in de loop van de tijd kunt analyseren. Deze eenvoudige visualisatie van uw gegevens toont nauwkeurige 
statistieken en kaarten.

Schermvoorbeelden van EOS Connected:

Beheer uw EOS armaturen op afstand en 
bekijk historische data, zoals energiever-
bruik en -besparing en reductie van CO2 

emissie.

Data

EOS Connected laat u uw tankstati-
ons zien en geeft u op afstand toe-
gang tot gedetailleerde informatie.

Overzicht van uw terrein

PREVENTIEF EN VOORSPELLEND ONDERHOUD

Real-time data

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) ap-
paraten 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.

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 lei-
ding over het monitoren en onderhouden van aanwezige apparaten op 
verschillende sites.
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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 selectie
De app laat u een duidelijk overzicht zien van 
de producten bij uw tankstation. Het verplaat-
sen, 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 Bekijk statistieken

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 toe-
gang om het gedrag van uw LED producten volledige te analyseren en stelt u in staat de veiligheid en energiebesparing 
te verhogen. Data en statistieken kunnen gemakkelijk geëxporteerd worden, met één druk op de knop.

EOS TECHNOLOGIE MAAKT HET MOGELIJK OM:

Flexibel te zijn:
• Flexibiliteit om instellingen van de armatuur aan te passen naar uw eigen voorkeuren
• Programmeer armaturen om met elkaar te communiceren en maak uw eigen lichtschema’s
• Maak gebruik van daglicht om te bepalen wanneer lichten aan en uit moeten gaan
• U krijgt veel meer dan een eenvoudige aan / uit-lamp

Rekening te houden met energieverbruik en -besparingen:
• Real-time inzicht in het energieverbruik van uw armaturen
• Bekijk behaalde energiebesparingen en vergelijk deze met traditionele lichtbronnen
• Houd uw CO2-emissiereductie bij
• Maximaliseer energiebesparingen
• Dim naar lage energiemodus wanneer er geen bezoekers op uw tankstation aanwezig zijn

Verbonden te zijn:
• Het draadloze EOS systeem vormt een netwerk dat met elkaar is verbonden
• Log in bij EOS Connected en krijg online toegang tot de data van al uw EOS-producten die op  

elk tankstation geïnstalleerd zijn
• Real-time toegang tot al uw data

Onderhoud te beheren:
• Bewaak de status van uw armaturen en andere EOS-apparaten die preventief en  

voorspellend onderhoud mogelijk maken
• Notificaties ontvangen in geval van een probleem met een EOS-product
• Verhoog de veiligheid dankzij de geïntegreerde alarmmodus
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eosconnected.eosmanager
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