
Smart Label

Dados da luminária na ponta dos dedos

A Smart Label da Schréder permite aos instaladores 
e gestores municipais acederem a todas as 
informações chave sobre as luminárias utilizando 
qualquer dispositivo digital, seja ele móvel ou 
de secretária. Está disponível sob pedido para 
uma seleção de luminárias da Schréder (apenas 
configurações standard). 
Digitalize o código QR que inclui um número de 
série único e aceda ao Portal Smart Label onde a 
informação crítica, como dados técnicos, instruções 
de instalação e referências de peças separadas está 
facilmente acessível. 
Este portal não é apenas um armazém de dados 
das luminárias. Também tem campos livres onde 
pode adicionar a sua própria informação aquando 
da encomenda e durante a instalação (detalhes 
de geolocalização, tipo de poste e/ou braço, altura 
de montagem) para melhor planear e gerir a sua 
instalação de iluminação. 
Esta informação pode ser facilmente exportada 
para um Sistema de Informação Geográfica (SIG) ou 
Sistema de Gestão de Ativos de uma cidade. 
Como o Portal Smart Label é uma aplicação 
web progressiva, não requer nenhuma instalação 
específica. Podem ser utilizados todos os 
dispositivos (PC, portátil, smartphone ou tablet) com 
um web browser compatível. 
 

SERVICE

Principais vantagens
• Concebida para orientar 

instaladores e ajudar os 
responsáveis pelos sistemas de 
iluminação a gerir a instalação

• Acesso instantâneo aos dados 
das luminárias (offline e online) e 
instruções de instalação

• Portal para um inventário rápido 
e fácil e gestão de projetos

• Exportação de dados para 
sistemas de gestão de ativos

• Modo de resolução de 
problemas e funcionalidade de 
pedido de peças separadas

TECEO S
8L-800
5120A
700mA
2500lm

TECEO 1
16L-400

5120A
400mA
2800lm
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Smart Label | 3 ETIQUETAS DIFERENTES

ETIQUETA 
EMBALAGEM

ETIQUETA
LUMINÁRIA

ETIQUETA
EXTRA

Etiqueta embalagem Etiqueta luminária Etiqueta extra Portal Smart Label

Contém toda a 
informação chave da 

luminária: certificações, 
dados fotométricos e 

informação de dimming 
(também incorporada 
no código QR). Cada 

etiqueta é específica para 
a configuração e pode ser 

personalizada aquando 
da encomenda, com 

informações que possam 
ser úteis para o projeto (4 
campo livres de texto até 

40 carateres cada).

Contém um resumo da 
informação essencial da 
luminária e um código 

QR para aceder ao portal 
Smart Label. O portal 
permite ao instalador 
adicionar informação 
para gestão de ativos 

(localização da luminária, 
tipo de coluna/altura/

braço ou qualquer outro 
detalhe específico).

A etiqueta extra pode 
ser solicitada no ato 
da encomenda. Pode 
ser colada na caixa de 

fusíveis na parte inferior 
da coluna. Esta etiqueta 

adicional pode ser 
utilizada pelo instalador 
ou técnico para ler as 

caraterísticas da luminária 
a partir do solo, sem 

ter de aceder e abrir a 
luminária.

Aplicação web progressiva 
acessível com todos os 

dispositivos com um 
navegador compatível 

(Google Chrome, Microsoft 
Edge ou iOS Safari). 

O portal Smart Label 
permite aceder a toda a 
informação da luminária, 
registar os detalhes de 

instalação e manutenção, 
solicitar peças 

sobresselentes e exportar 
toda a informação do 

projeto.

Detalhes do cliente (para entrega) ▪ - - ▪

Código do produto ▪ ▪ Incorporado no código QR ▪

Informação interna da Schréder ▪ - - ▪

Referência de produto do cliente ▪ - - ▪

Campos livres para o cliente 
(informação própria)

▪ ▪ - ▪

Fabricante ▪ - - -

Entidade comercial Schréder ▪ - - ▪

Detalhes configuração da luminária ▪ ▪ Incorporado no código QR ▪

Número de série da luminária ▪ ▪ Incorporado no código QR ▪

Fixação e cablagem ▪ - Incorporado no código QR ▪

Código de dimming da luminária 
(perfil)

▪ - Incorporado no código QR ▪
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John Doe company

Schréder local company

456 Main Street

Anytown
Anycountry

John Doe
123 Main Street

Anytown
Anycountry

Product:

TECEO1-034835_D7TS_AKZO150GS

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

Cust Ref.: 4B1905822

Cust Mat.:

Our ref.: SO013451

Int. Ref.:
Remarks:

desPO012863/PO012863

Free text 1

Free text 2

Free text 3

Free text 4

TECEO1-034835

Schréder International Services SA

Rue de Mons 3 – 4000 Liège Belgium

Made in Spain

Product: TECEO 1

230V 50Hz / 18.3W / PF>0.95

IP66 / IK08 / Ta 40ºC
Characteristics:

Serial Number: 100842640-0001

Fixation:

Cable:
Est. Weight:

UNIWO76-2S

C80-H07RN-F-3G1.5²

11kgs

Dimming: D7TS - NoCLO

ON - 21:00:00 100%

21:00:00 - 00:00:00 70%

00:00:00 - 05:00:00 50%

05:00:00 - 06:00:00 70%

06:00:00 - OFF 100%

Photometry: 16L-740/ 5102AS/ 350mA/ 2500lm
W3/2020
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TECEO 1
TECEO1-034835_D7TS_AKZO150GS

Schréder International Services SARue de Mons 34000 Liège – Belgium
Made in Spain230V 50Hz / 18.3W / PF>0.95IP66 / IK08 / Ta 40ºC

16L - 740 / 5102AS / 350mA / 2500lmS/N: 100842640-0001
W3/2020John Doe, Anyproject, Anytown

P1900243
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Smart Label | P/EQUIPAS DE INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO

        Ler e verificar a luminária

No local, o instalador pode abrir o portal.schreder.com e 
ler o código QR na luminária ou introduzir o seu número de 
série. O instalador é então capaz de verificar as informações 
da luminária, aceder às instruções de instalação e, como 
utilizador registado, adicionar a luminária que está prestes a 
instalar a um projeto específico.

         Manutenção e solução de 
                problemas

Durante a manutenção do sistema de iluminação, a equipa 
de manutenção pode registar a data das intervenções. Em 
caso de avaria da luminária, podem utilizar a assistência de 
resolução de problemas e seguir as instruções para descobrir 
a causa raiz, resolver o problema e, se necessário, solicitar 
peças separadas para reparar a luminária.

         Adicionar detalhes da instalação

Quando ligado ao portal Smart Label, o instalador pode 
adicionar informações chave para a gestão de ativos: nome 
do projeto, extração automática do endereço da posição GPS 
(possibilidade de digitar o endereço), número da coluna, tipo 
e altura. Pode utilizar a caixa de comentários para adicionar 
qualquer outra informação relevante para a gestão do projeto 
ao longo do tempo.
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         Recuperação e exportação de dados

Para manter a informação atualizada, em qualquer altura - após 
instalação, após manutenção, após reparação - o administrador 
do projeto pode recuperar todos os dados registados no local 
pelo instalador. Os dados podem então ser exportados num 
formato Excel comum (.csv) e adicionados a uma base de dados 
de gestão da iluminação (Sistema de Informação Geográfica 
(GIS), Sistema de Gestão de Ativos...). 

Smart Label | PARA GESTORES DA ILUMINAÇÃO

         Preparação da instalação

Nos 4 campos livres (40 carateres cada) e ao encomendar, 
o responsável pela iluminação pode facilitar e assegurar as 
tarefas de instalação adicionando informações chave do 
projeto à etiqueta da caixa da luminária (4 campos livres) e 
da luminária (textos livres 3 & 4). Nome do projeto, classe de 
iluminação, aplicação, localização, referências específicas... 
Qualquer informação que possa ser útil pode ser adicionada.

         Operações eficientes e poupança

O portal Smart Label permite tanto ao instalador como ao 
gestor do projeto/cidade trocar informações críticas ao 
longo do ciclo de vida da luminária (instalação, manutenção, 
reparação). Esta plataforma torna as operações mais 
eficientes, evitando visitas desnecessárias ao local. Ao fazê-lo, 
as cidades podem fazer poupanças significativas e manter o 
desempenho da iluminação ao longo do tempo.

John Doe company Schréder local company
456 Main Street
Anytown
Anycountry

John Doe
123 Main Street
Anytown
Anycountry

Product:

TECEO1-034835_D7TS_AKZO150GS
Sales project: 000117862-01 - 89289 Yzen - BPU 2020

Cust Ref.: 4B1905822
Cust Mat.:
Our ref.: SO013451
Int. Ref.:
Remarks:

desPO012863/PO012863
Free text 1
Free text 2
Free text 3
Free text 4

TECEO1-034835

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

Made in Spain

Product: TECEO 1
230V 50Hz / 18.3W / PF>0.95
IP66 / IK08 / Ta 40ºC

Characteristics:

Serial Number: 100842640-0001
Fixation:
Cable:
Est. Weight:

UNIWO76-2S
C80-H07RN-F-3G1.5²
11kgs

Dimming: D7TS - NoCLO

ON - 21:00:00 100%

21:00:00 - 00:00:00 70%

00:00:00 - 05:00:00 50%

05:00:00 - 06:00:00 70%

06:00:00 - OFF 100%

Photometry: 16L-740/ 5102AS/ 350mA/ 2500lm
W3/2020
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ESPECIFICAÇÕES MATERIAIS

Tinta Cabeça plana de resina

Espessura total 6.2 µm ± 0.3

Base Filme poliester

Espessura do filme 4.5 µm

ESPECIFICAÇÕES IMPRESSÃO

Material para imprimir Materiais sintéticos (PP, PET, 
vinyl, nylon…)

Condições de utilização 5°C a 35°C, humidade relativa 
45% a 85% 

Condições de armazenamento 5°C a 45°C, humidade relativa 
20% a 85% 

DIMENSÕES

Etiqueta embalagem 183x104mm 

Etiqueta luminária 70x35mm

Etiqueta extra 70x35mm

VALIDAÇÕES

BS5609 Aprovado

ISEGA Aprovado

UL Reconhecido

ESPECIFICAÇÕES E REQUISITOS

Especificações app web progressiva

Compatibilidade hardware 
& OS

Qualquer PC, tablet ou smart-
phone com Windows, Android 
ou iOS

Compatibilidade browser Google Chrome, Microsoft Edge 
e iOS Safari

RECURSOS DA APLICAÇÃO

Scanning Scan QR code

Instalação • Acesso às Instruções de 
Instalação

• Registar e atualizar o 
endereço de localização de 
instalação (registo automático 
da posição GPS) 

• Insira nº da coluna/tipo/altura

• Registe qualquer informação 
relevante (caixa de 
comentários)

Manutenção Registar uma operação de 
manutenção (por exemplo, 
limpeza de lentes)

Resolução de problemas • Visão detalhada das 
definições do driver e perfil de 
dimming

• Registo de reparação

• Questionário de resolução de 
problemas

• Solicite uma peça separada 
(controlador, módulo LED ou 
luminária completa)

Informação Informação detalhada sobre a 
luminária

Exportação de dados Ficheiro .csv (registo de 
instalação, manutenção ou 
reparação)

Utilizador & Gestor de projeto • Agrupar luminárias em 
projetos

• Gerar código de projetos

Procurar produtos • Acesso instruções de 
instalação

• Pedir um componente 

• Questionário de resolução de 
problemas

Smart Label | CARATERÍSTICAS

Etiquetas Portal Smart Label


