
uniwersalny astronomiczny sterownik 
oświetlenia ulicznego z mobilną aplikacją mBLUE

microBLUE

Zegar microBLUE, służy do sterowania pracą oświetlenia ulicznego  
z poziomu aplikacji mBLUE.

PRODUKT
POLSKI



microBLUE
NAJDŁUŻSZA 
GWARANCJA 

NA RYNKU 

LAT
5

microBLUE GPSmicroBLUE 3m

Programowanie sterownika, jak również zmiany parametrów pracy, wykonamy bezpośrednio  ze smartfona dzięki bez-

przewodowej łączności Bluetooth. Wystarczy ściągnąć bezpłatnie ze sklepu Google Play, przyjazną dla użytkownika 

aplikację mBLUE. Dzięki takiemu rozwiązaniu, komunikacja ze sterownikiem zamontowanym w szafie oświetleniowej 

odbywa się zdalnie, bez konieczności jej otwierania. Nie wysiadając z  samochodu można zdalnie odczytać czas, godziny 

załączeń, położenie na mapie aplikacji, jak również w razie potrzeby zmienić ustawienia czy wymienić oprogramowanie. 

Dodatkową zaletą sterownika jest możliwość programowania opraw z układem redukcji APC-LED.

microBLUE GPS wyposażony jest dodatkowo w odbiornik GPS z wbudowaną anteną wewnętrzną. Takie roz-

wiązanie zapewnia precyzyjną synchronizację czasu, co eliminuje konieczność okresowej korekty zegara w urządzeniu. 

W przypadku podłączenia sterowników microBLUE GPS w pomieszczeniach zamkniętych, w metalowych szafach lub 

w miejscach gdzie jest ograniczony zasięg GPS należy zainstalować antenę zewnętrzną.

uniwersalny sterownik oświetlenia
ulicznego z mobilną aplikacją mBLUE



MOŻLIWOŚĆ STWORZENIA
 WŁASNEJ TABELI

Specjalnie dla sterownika microBLUE dajemy zupełnie bez-
płatnie, proste w obsłudze narzędzie  - generator tabel, który 
służy do tworzenia dowolnych tabel astronomicznych. Po-
zwala idealnie dopasować parametry sterowania dla po-
szczególnych miesięcy oraz wprowadzić wyjątki nawet dla 
każdego dnia w roku.

         AUTOMATYCZNA
          LOKALIZACJA 
Zawsze można odnaleźć własny ste-
rownik microBLUE. Po zamontowaniu 
sterownika w  szafie oświetleniowej, 
następuje jego automatyczna lokaliza-
cja na mapie aplikacji mBLUE.

         KOMFORT
         UŻYTKOWANIA 
Komunikacja ze sterownikiem microBLUE, 
który zamontowany jest w szafie oświetlenio-
wej, odbywa się zdalnie, bez konieczności jej 
otwierania. Natomiast przyjazna  w obsłudze 
aplikacja mBLUE umożliwia szybko i sprawnie 
ustawić parametry pracy sterownika. 

         ZDALNE 
          PROGRAMOWANIE 
Sterownik microBLUE umożliwia zdal-
ną wymianę wszystkich ustawień oraz 
oprogramowania. Dodatkowo daje 
możliwość zdalnie zaprogramować 
oprawy z układem redukcji APC-LED.  
Użytkownik może zmienić zarówno 
zakres przedziałów czasowych oraz 
poziom redukcji. 

KORZYŚCI

          BEZPIECZEŃSTWO
Tylko uprawnione osoby mogą dokonać zmian 
parametrów pracy sterownika. Dostęp do ste-
rownika microBLUE zabezpieczony jest za po-
mocą kodu PIN. Istnieje możliwość nadania 
tego samego kodu PIN dla  wszystkich sterow-
ników jakie posiadamy.

www.generatortabel.pl



Pobierz darmową aplikację mBLUE ze sklepu 
Google Play i steruj swoim oświetleniem zdalnie 

bez konieczności otwierania szafy.
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