
Smart Label Inteligentna Etykieta

Dane oprawy na wyciągnięcie ręki

Schréder Smart Label (Inteligentna etykieta) 
umożliwia instalatorom i miejskim zarządcom 
pobranie wszystkich kluczowych informacji  
o oprawach na dowolnym urządzeniu cyfrowym: 
mobilnym czy stacjonarnym.

Dostępna jest na zamówienie dla wybranych  
opraw o standardowych konfiguracjach.

Zeskanuj kod QR zawierający unikalny numer seryjny 
i uzyskaj dostęp do portalu Smart Label, gdzie 
niezbędne informacje, takie jak dane techniczne, 
arkusze instalacyjne i oznaczenia części  
zamiennych są łatwo dostępne.

Aplikacja przechowuje nie tylko dane oprawy.  
Możesz dodawać również własne informacje  
w wolnych polach, zarówno podczas zamówienia  
jak i instalacji (dane geolokalizacyjne, typ słupa  
i / lub wysięgnika, wysokość montażu, etc.).  
Dzięki Smart Label możesz planować i zarządzać 
swoją instalacją oświetleniową.

Informacje o zasobach można łatwo wyeksportować 
do miejskiego systemu informacji geograficznej (GIS) 
lub systemu zarządzania aktywami.

Aplikacja Smart Label nie wymaga żadnej instalacji. 
Wszystkie urządzenia (komputer, laptop, smartfon 
lub tablet) otworzą aplikację za pomocą 
kompatybilnej przeglądarki internetowej.

USŁUGI

Kluczowe zalety
• Zaprojektowany z myślą  

o instalatorach i miejskich 
zarządcach w celu ułatwienia 
obsługi infrastruktury 
oświetleniowej

• Natychmiastowy dostęp do 
danych oprawy (offline i online) 
oraz instrukcji montażowej

• Aplikacja do szybkiej i łatwej 
inwentaryzacji aktywów  
oraz zarządzania projektem

• Eksport danych dla systemu 
zarządzania aktywami

• Tryb rozwiązywania problemów  
i wymiana części zamiennych  
na zapytanie

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

TECEO 1
16L-400

5120A
400mA
2800lm
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Smart Label | 3 RÓŻNE ETYKIETY

Etykieta opakowania Etykieta oprawy

Etykieta serwisowa

Etykieta opakowania Etykieta oprawy Etykieta serwisowa Aplikacja Smart Label

Zawiera wszystkie 
kluczowe informacje  

o oprawie: certyfikaty, 
dane fotometryczne  

oraz informacje o profilu 
sterowania (również w QR 

kodzie). Każda etykieta 
jest indywidualna dla 

danej konfiguracji i może 
być dostosowana podczas 

zamówienia z 
informacjami, które mogą 
być przydatne dla Twojego 

projektu (4 wolne pola  
na teksty zawierające  

40 znaków każde).

Zawiera podsumowanie 
niezbędnych informacji  
o oprawie oraz kod QR  

do portalu Smart Label. 
Aplikacja ta, umożliwia 

instalatorowi dodawanie 
informacji o zarządzaniu 

aktywami (położenie 
oprawy, typ / wysokość 
słupa oraz wszelkie inne 
szczegółowe informacje).

Etykieta serwisowa  
może być dodatkowo 

wydrukowana podczas 
zamówienia oraz 

przyklejona np. we wnęce 
słupowej podczas 

instalacji. Dzięki etykiecie 
serwisowej, instalator 

może przeczytać 
informacje dotyczące 

oprawy z poziomu ziemi, 
bez konieczności  

jej otwierania.

Aplikacja Smart Label 
dostępna jest dla 

wszystkich urządzeń 
kompatybilnych  

z przeglądarką internetową 
(Google Chrome, Microsoft 

Edge lub iOS Safari). 
Aplikacja umożliwia 

pobieranie wszystkich 
niezbędnych informacji  
o oprawie, szczegółów 

dotyczących konserwacji, 
zamówienie części 
zamiennych oraz 
wyeksportowanie 
informacji o całym 

projekcie.

Dane Klienta (do dostawy) ▪ - - ▪

Kod produktu ▪ ▪ Dostępne w QR kod ▪

Informacje wewnętrzne  
firmy Schréder

▪ - - ▪

Numer referencyjny  
produktu Klienta

▪ - - ▪

Wolne pola dla Klienta  
(informacje własne)

▪ ▪ - ▪

Producent ▪ - - -

Podmiot handlowy Schréder ▪ - - ▪

Szczegóły konfiguracji oprawy ▪ ▪ Dostępne w QR kod ▪

Numer seryjny oprawy ▪ ▪ Dostępne w QR kod ▪

Mocowanie i okablowanie ▪ - Dostępne w QR kod ▪

Kod profilu sterowania oprawą ▪ - Dostępne w QR kod ▪
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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 | DLA INSTALATORÓW / KONSERWATORÓW

      Zeskanuj i sprawdź oprawę

Na miejscu instalator może otworzyć aplikację portal.schreder.com 
i zeskanować kod QR na oprawie lub wprowadzić jej numer 
seryjny. Może również sprawdzić informacje o oprawie oraz 
uzyskać dostęp do instrukcji montażu i jako zarejestrowany 
użytkownik dodać oprawę oświetleniową, którą ma zamiar 
zamontować do określonego projektu.

      Konserwacja i rozwiązywanie 
      problemów

Podczas serwisowania infrastruktury oświetlenia, konserwator 
może zapisać datę / zakończony proces. W przypadku 
awarii oprawy, może skorzystać z pomocy w rozwiązywaniu 
problemów i postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi 
znalezienia przyczyny, naprawić problem, a jeśli zajdzie 
potrzeba zamówić części zamienne do naprawy oprawy.

      Dodaj szczegóły montażu

Po wejściu do aplikacji Smart Label instalator może dodać 
kluczowe informacje do zarządzania zasobami: nazwa projektu, 
automatyczne pobranie lokalizacji GPS (także możliwość 
wpisania danych), numer słupa, typ i wysokość. Może również 
użyć pustego pola komentarza, aby dodać inne istotne 
informacje do zarządzania projektem.
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         Łatwe wyszukiwanie  
         i eksport danych

Jako administrator projektu, użytkownik aplikacji może pobrać 
wszystkie dane zapisane na miejscu przez instalatora. Dane 
mogą być wtedy wyeksportowane w formacie Excela (.csv)  
i dodane do bazy zarządzania oświetleniem (system informacji 
geograficznej (GIS), system zarządzania aktywami ...). Ta operacja 
może być wykonywana w dowolnym momencie - po montażu, po 
konserwacji, po naprawie - w celu utrzymania aktualnych informacji.

Smart Label | DLA UŻYTKOWNIKÓW

         Przygotowanie do instalacji

Dzięki 4 dodatkowym polom (po 40 znaków każde), użytkownik 
może ułatwić czynności instalacyjne dodając kluczowe 
informacje o projekcie do etykiety opakowania (4 wolne 
pola) i do etykiety oprawy (pola 3 i 4) podczas zamawiania.  
Każdy dowolny, przydatny rodzaj informacji, może zostać dodany 
(nazwa projektu, klasa oświetlenia, zastosowanie, lokalizacja, etc.)

         Wydajne zarządzanie  
         i oszczędności

Aplikacja Smart Label umożliwia zarówno instalatorom, jak  
i miejskim zarządcom wymianę wszystkich kluczowych informacji 
podczas całego cyklu życia oprawy (montaż, konserwacja, 
naprawa). Aplikacja ta sprawia, że zarządzanie jest bardziej wydajne 
poprzez wyeliminowanie niepotrzebnych wizyt na miejscu. W ten 
sposób miasta mogą uzyskać znaczące oszczędności i utrzymać 
wydajność oświetlenia w trakcie eksploatacji.
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SPECYFIKACJE FIZYCZNE

Tusz taśma żywiczna

Całkowita grubość 6.2 µm ± 0.3

Folia bazowa Folia poliestrowa

Grubość folii 4.5 µm

SPECYFIKACJA DRUKOWANIA

Materiał do druku Materiały syntetyczne (PP, 
PET, winyl, nylon…)

Warunki użytkowania od 5°C do 35°C, od 45%  
do 85% wilgotność względna

Warunki (magazyn) od 5°C do 45°C, od 20%  
do 85% wilgotność względna

WYMIARY ETYKIETY

Etykieta opakowania 183x104mm 

Etykieta oprawy 70x35mm

Etykieta serwisowa 70x35mm

OZNAKOWANIE

BS5609 Zatwierdzone

ISEGA Zatwierdzone

UL Zatwierdzone

SPECYFIKACJE I WYMAGANIA

Specyfikacje Innowacyjna  
aplikacja internetowa

Kompatybilny ze sprzętem  
i systemem operacyjnym

Dowolny komputer, tablet lub 
smartfon za pomocą systemu 
Windows, Android lub iOS

Kompatybilna przeglądarka Google Chrome, Microsoft Edge
and iOS Safari - Google Chrome, 
Microsoft Edge i iOS Safari

CECHY APLIKACJI

Skanowanie Skanowanie kodu QR

Montaż • Uzyskaj dostęp  
do instrukcji instalacji

• Zaloguj się i zaktualizuj 
adres miejsca instalacji 
(automatyczne pobieranie  
z GPS)

• Dodaj numer  
słupa/typ/wysokość 

• Dodaj odpowiednie, 
dodatkowe informacje 
(miejsce na Twój komentarz)

Konserwacja Zarejestruj czynność konserwacji
(np. czyszczenie soczewek)

Rozwiązywanie  
problemów

• Szczegółowy widok  
na ustawienia zasilacza  
i profil redukcji mocy

• Zarejestruj naprawę

• Ankieta dotycząca  
rozwiązania problemu

• Poproś o część zamienną 
(zasilacz moduł LED  
lub cały komplet)

Informacja Szczegółowy widok  
z danymi oprawy

Export Eksport plików .csv 
(zarejestrowane
instalacje, konserwacja  
lub naprawa)

Zarządzanie 
użytkownikami i projektami

• Grupuj oprawy wg projektów
• Wygeneruj kod projektu

Szukaj produktów • Uzyskaj dostęp  
do instrukcji montażu

• Poproś o zamiennik

• Ankieta dotycząca  
rozwiązania problemu

Etykieta Smart Label | chARAKTERYSTYKA

Etykieta oprawy  
oraz etykieta serwisowa Aplikacja Smart Label


