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Casambi 1
 Casambiהוא פתרון בקרת תאורה מתקדם המבוסס על .BLE - Bluetooth Low Energy
 BLEהיא טכנולוגיה אלחוטית מתקדמת ,והטכנולוגיה האלחוטית בעוצמה נמוכה היחידה בכל הטלפונים
החכמים והטאבלטים המודרניים ואפילו שעונים חכמים ,מה שהופך אותה לטכנולוגית הרדיו בעוצמה
נמוכה הראשית והיחידה המוכנה לעתיד בעולם.
 Bluetooth Low Energyפותחה במרכז המחקר של נוקיה שבו עבדו המייסדים של טכנולוגית Casambi
 .Oyלכן ל Casambi-היה את היתרון הייחודי של מימוש הפוטנציאל של  Bluetoothבאנרגיה נמוכה כבר
בשלב מוקדם Casambi .התחילו לפתח את הפתרון לפני שהיו התקני  Bluetoothבעוצמה נמוכה בשוק.
היום ,ל Casambi-יש את פתרון בקרת התאורה מבוסס  BLEהמתקדם ביותר בשוק ,הכולל טכנולוגיית
תקשורת רשת יציבה ובעלת ביצועים גבוהים.
את טכנולוגית  Casambiניתן לשלב במנורות ,התקני  LEDואפילו בתוך מודולים של  LEDאו נורות ,תוך
יצירת פתרון אופטימלי מבחינת קלות ההתקנה והפונקציונלית ,ועלויות נוספות מינימאליות לחומרה ופריסה.

 1.1חכם
מכשירי  Casambiהם מכשירים חכמים .כל התחכום משוכפל בכל קישור ,באופן שאינו מותיר אף נקודת
כשל .המערכת עצמה נמצאת תמיד בסנכרון מבוסס קונצנזוס.
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 1.2קישוריות
מכשירי  Casambiמחוברים בעת הצורך .אין צורך בחיבור לאינטרנט לפעולה כללית ופונקציונליות יום יומית.
 Bluetooth Low Energyכבר מיושמת בסמארטפונים וטאבלטים ,כך שניתן לקיים תקשורת ללא כל שערים
נוספים .הקישוריות בין ההתקן החכם ומכשירי  Casambiמהירה וחלקה .כל שנדרש הוא לפתוח את
האפליקציה והחיבור למערכת נעשה באופן מיידי.

 1.3ידידותי למשתמש
המערכת אינטואיטיבית .בעת חיבור בפעם הראשונה הצימוד של הצמתות נעשה באופן אוטומטי .כל אחד יכול
להשתמש במערכת ולבצע בה שינויים ,אין צורך במומחים שהוכשרו לנושא.

 1.4אלחוטי
רשת  Casambiמבוססת על פרוטוקול  Bluetoothבעוצמה נמוכה ,המהווה את הטכנולוגיה יעילה ביותר
אנרגטית והכשירה ביותר לעתיד מבין הטכנולוגיות האלחוטיות.

 Bluetooth( Bluetooth Low Energy 2בעוצמה נמוכה)
 Bluetoothבעוצמה נמוכה ,הקרוי גם  Bluetooth 4.0+, Bluetooth Smartאו פשוט  ,BLEתוכנן במקור
על ידי נוקיה כ Wibree -לפני שאומץ על ידי  (Bluetooth Special Interest Group) SIGופורסם בשנת
 .2010הפונקציונליות בעוצמה נמוכה של  BLEמאפשרת למפתחים לייצר מוצרים שמופעלים על סוללות
מטבע קטנות או התקנים של קצירת אנרגיה ,מה שהופך את  BLEלפרוטוקול הטוב ביותר לשימוש ביישומי
בקרת תאורה אלחוטיים.

 2.1ללא שערי כניסה
 BLEנבנה עבור  )Internet of Things) IOTויושם בכל הטלפונים' הטאבלטים והשעונים החכמים של זמננו
מאז תחילת שנת  .2012משמעות הדבר היא שלא נדרש נתב או פלאגים שונים כדי לשלוט בתאורה
באמצעות  ,BLEמה שהופך פתרונות בקרת תאורה מבוססי  BLEלחסכוניים יותר מפתרונות המבוססים על
טכנולוגיות אלחוטיות אחרות .טכנולוגיות אחרות ,כמו  WiFiו ,ZigBee -דורשות נתב בין מכשיר הבקרה
והרשת וכמו כן ספקי כוח נוספים ,כבלי  Ethernetוכל השיקולים סביב דרישות התשתית של פתרונות
כאלה.
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 3פתרון Casambi
 3.1רשתות
הפתרון של  Casambiמבוסס על מבנה רשת .יחידות ( Casambiאשר מותקנות לצד או משולבות בגופי
תאורה ,התקנים או מתגים או בסמוך להם) משויכות לרשתות .ניתן לשייך  127יחידות לרשת אחת .אין
צורך להביא בחשבון את היקף הרשת לכל פתרון .Casambi

 3.2מבנה הרשת
יש לשייך את כל היחידות הנמצאות פיזית באותו אזור שהמשתמש מעוניין בגישה אליו בעת ובעונה אחת ,או
שצריך שתהיה להן את אותה פונקציונליות בעת ובעונה אחת ,לאותה רשת .הרשת צריכה לכסות את השטח
שבו לכל המשתמשים יש הרשאת שליטה ,מאחר והרשאות הגישה מוגדרות לרשת כולה.

דוגמאות לתוכנית קומת משרדים
בתמונה של תכנית קומת המשרדים ניתן לראות  3משרדים בודדים וכמו כן חדר ישיבות 2 ,אזורים עם תאי
משרד ,מטבח ,קבלה ,וכן מספר מסדרונות.
אם כל המשתמשים של שטח המשרד הקטן רשאים לשלוט בכל החללים ,רשת אחת תספיק .ברשת אחת
יהיו קבוצות תאורה נפרדות לשלשת חדרי המשרד ,חדר הישיבות והמטבח .עבור גופי התאורה של שאר
השטח עם תאי המשרד ,קבלה והמסדרונות ,ישנן אפשרויות רבות הבאות בחשבון .לכל תאי המשרד
והקבלה יכולות להיות קבוצות משלהם ,אם התאורה מתוכננת להיות בשליטה אישית .אם המרחב יצויד שוב
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בתאורה כללית עבור השטח הגדול בלבד ,קבוצה אחת יכולה להספיק.
סצנות התאורה של  Casambiנוצרות על ידי בחירת כל גוף תאורה יחיד שצריך להיות משוייך לאותה סצנה
מסוימת ,כך שאין צורך להביא בחשבון יצירת קבוצות ורשתות עבור הגדרת סצנה .סצנות עשויות להיות
מורכבות מגופים מקבוצות שונות.
אם המשרד הקטן שבדוגמא יהיה נשלט בנפרד על ידי אנשים שונים ,שלא צריכה להיות להם הרשאת גישה
למרחבי התאורה של אחרים ,ההמלצה תהיה ליצור רשתות בודדות עבור כל שלשת חדרי המשרד .כמו כן,
חדר הישיבות והמטבח צריכים להיות ברשתות משלהם בהתאמה ,מאחר שהם אזורים בפני עצמם עם מצבי
תאורה משלהם.
אבטחת רשת יכולה להיות שיקול חשוב ,ולכן ניתן להגדיר הגדרות שיתוף שונות עבור כל רשת ,עם סיסמאות
מנהל שונות .מכיוון שמבנה הרשת הוא חלק מהפונקציונליות של האפליקציה ,אין עלות נוספת ליצירת
רשתות מרובות  -מבנה הרשת מבוסס אך ורק על שימושיות.

 3.3אפליקציה
כדי לגשת את כל הפונקציונליות של רשתות  Casambiנדרשת אפליקציה .את האפליקציה ניתן להוריד
בחינם מ Apple App Store -או בחנות  Google Playתחת השם  .Casambiהאפליקציה של Casambi
תואמת למכשירי הבאים;  iPhone S4או חדש יותר iPad 3 ,ואילך iPod touch ,דור  5או חדש יותר ,וכמו
כן אנדרואיד  KitKat 4.4או מכשירים חדשים יותר עם תמיכה ב Bluetooth 4.0 -מלא .התמיכה בApple -
 Watchדורשת  iOS9ו.watchOS2 -
האפליקציה היא אינטואיטיבית ומובנת מאליה .לכל מסך משתמש ומסך הגדרות ביישום יש עזרה "על
המסך" שאיננה מפריעה לתהליך ההתקנה או האינטראקציה של המשתמש .לטיפים וטריקים על שימוש
באפליקציה אנא עיין במדריך למשתמש של האפליקציה (במסמך נפרד).

 3.4תקשורת
כל יחידות  Casambiיוצרות רשת ( )mesh networkאלחוטית .הרשת מכילה אלגוריתם שמטרתו ליצור
קונסנסוס בין כל אחד מהמשתתפים .לאחר שהקונצנזוס מתקבל התקשורת תפסיק .אם יחידה עוברת למצב
לא מקוון היא מפסיקה להיחשב כחלק מקבוצת הקונצנזוס ,אבל ברגע שהיא חוזרת למצב מקוון היא תחזור
להיות חלק מהקבוצה ותתאים את עצמה לאחרים .בדרך זו ,רשת  casambiהיא יותר כמו מנוע סנכרון
מבוסס קונצנזוס ,יותר מאשר רשת  meshקלסית.
טווח התקשורת בין שתי יחידות  Casambiתלוי מאוד בסביבה ובמכשולים ,כגון קירות וחומרי בניין.
בסביבות מקורות הטווח יכול להיות עד  30מטר ,ובתנאים חיצוניים עד  50מטר .מומלץ לעשות בדיקות
תקשורת בסביבות שיש בהן הרבה חומרים היוצאים הפרעה לאותות .ניתן להשיג טווחים ארוכים יותר על
ידי שימוש במספר יחידות  .Casambiכמו כן חשוב לקחת בחשבון כי ברוב המכריע של היישומים,
המשתמש עם מכשיר חכם או גופי תאורה סמוכים המכילים יחידות  Casambiיהיו רק  5עד  6מטרים
אחד מהשני ,כדי לספק אמינות גבוהה ברשת התקשורת.

 3.5אפשרויות שיתוף רשת
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בשיקולים של הגדרת המערכת ,השיתוף ברשת הוא החלטה האמורה להתקבל בתחילת התהליך ,כדי
להבטיח ששלב תחילת ההפעלה יעבור בצורה חלקה ,ואת אבטחת הרשת הטובה ביותר האפשרית.
לרשת  Casambiיש  4אפשרויות שיתוף שונות ,אותן ניתן לבחור ולשנות ישירות מתוך האפליקציה4 .
האפשרויות השונות הן:
ללא שיתוף :הרשת מאוחסנת רק בהתקן שבאמצעותו נוצרה .התקנים אחרים לא יכולים לגשת לרשת.
מנהל הרשת ( )Administratorבלבד :הרשת מתגלה וניתנת לגישה רק עם דואר אלקטרוני וסיסמא של
מנהל המערכת (שנבחרו בשלב של יצירת הרשת).
מוגנת בסיסמא :מכשירים אחרים יכולים לגשת לרשת באמצעות סיסמת מבקר .שינויים דורשים סיסמת
מנהל.
פתוח :מכשירים אחרים יכולים לגשת לרשת ללא סיסמה .שינויים דורשים סיסמת מנהל.

 4פונקציות Casambi
עם  Casambiניתן לשלוט בתאורה באמצעות סמארטפונים ,טאבלטים ,שעונים חכמים ,לחצנים ,מתגים ,או
המתג האלחוטי של  Casambiשנקרא  . Xpressניתן אפילו לשלוט בשליטה חכמה ממתגי קיר ישנים .עם
 Casambiניתן:
• להדליק ולכבות את גופי תאורה שלך
• לעמעם את התאורה
• לקבץ את גופי התאורה לקבוצה ולהדליק ,לכבות ולעמעם את הקבוצה כאחד
• להגדיר ,לשמור ולהפעיל סצנות
• להגדיר ,לשמור ולהפעיל אנימציות
• לבצע התאמות זמן פייד ( )fadeלסצינות ואנימציות
• להשתמש בטיימר כדי להדליק ולכבות סצנות או אנימציות על בסיס שעה ותאריך
• לכוון צבעים
• לכוון טמפרטורות צבעים
• להשתמש בחיישני תנועה
• עוצמת אות  Bluetoothלמיקום גיאוגרפי
• לצלם תמונות של החללים שלך או להעלות שרטוטים של פריסת התאורה ולהוסיף בקרת תאורה ישירות
לתמונה
• להביא בחשבון את הזריחה והשקיעה בעת הגדרת טיימרים
• לקבל מידע על מצב המערכת
• עדכון קושחה מרחוק
• עדכונים פונקציונליים למערכת מרחוק
א.זגורי אביזרי תאורה בע"מ ,רכיבי תאורות לדים מקצועיות .דרך בן צבי  ,48בנין פנורמה ,תל אביב
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• לקבל תמיכה בתוך האפליקציה

 4.1מחוות בסיסיות:
הדלקת גוף התאורה :הקש פעם אחת על צלמית המנורה.
כיבוי גוף התאורה :הקש פעם נוספת על צלמית המנורה.
עמעום גוף התאורה :הנח את האצבע על צלמית המנורה של גוף התאורה אותו אתה רוצה לעמעם .החלק
אותה לצד ימין להגברת התאורה ולצד שמאל לעמעום.
שינוי טמפרטורת הצבע :הנח את האצבע על צלמית המנורה של גוף התאורה שאת טמפרטורת הצבע שלו
אתה רוצה לשנות .החלק את האצבע כלפי מעלה כדי לשנות את טמפרטורת הצבע לגוון חם וכלפי מטה כדי
לשנות אותו לגוון קריר יותר.
שינוי צבע :הנח והחזק את האצבע על צלמית המנורה של גוף התאורה שאת הצבע שלו אתה רוצה לשנות.
הצבע יופיע על המסך.
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 4.2גלריה

פונקציונליות הגלריה ביישום  Casambiהיא הדרך האינטואיטיבית ביותר לשליטה בגופי התאורה שלך.
צלם תמונה של החדר שבו הגופים שלך ממוקמים ומקם מעליהם פקדי שליטה במנורה שבתמונה.
התמונה יכולה להיות תמונה חיה ואמיתית של השטח המדובר ,תמונה ממוחשבת של המרחב או תכנית
קומה .כדי להוסיף תמונה לתוך אפליקצית בקרת התאורה של  ,Casambiהתמונה עצמה צריכה להישמר
על המכשיר שעליו אפליקצית  Casambiמותקנת.
השתמש במחוות בסיסיות כגון הקשה או לחיצה והשארת האצבע על פקדי בקרת המנורה כדי לשלוט בגופי
התאורה שבתמונה.

 4.3סצנות
סצנה היא מצב תאורה אשר נשמר בתור "סצנה" .סצנה ניתן להפעיל בכל עת מתוך ממשק המשתמש או
שניתן לתכנת אותה כדי להתחיל בזמן מסוים בעזרת הטיימר של  .Casambiמספר סצנות יכולות להיות
פעילות בו-זמנית .סצנה נחשבת בפתרון  Casambiבמצב  ONכל עוד לפחות גוף תאורה אחד נשלט על
ידה.
סצנה יכולה להיות רמת עמעום מסוימת ,או שילוב של רמת עמעום וצבע ,שילוב של רמת עמעום וטמפרטורת
צבע ,או התאמה קבועה מראש של היחס שבין התאורה העקיפה והישירה ,בהתאם לגוף התאורה הנשלט.
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 4.4אנימציות
אנימציה היא סצנה דינמית או רצף של סצנות שונות .אנימציה נבנית על ידי
בחירה של זמן הפייד ( )fadeלתוך סצנה ,איזו סצינה להפעיל ולמשך כמה
זמן .אנימציה ניתן לשמור כ"אנימציה" וניתן להפעיל אותה בכל עת מתוך
ממשק המשתמש או שניתן לתכנת אותה כדי להתחיל בזמן מסוים בעזרת
הטיימר של  .Casambiאנימציה יכולה להיות מוגדרת כחד פעמית או
כחוזרת.
דוגמא של אנימציה:
הוסף סצנה אדום ,זמן פייד )10 )fadeשניות
הוסף המתנה  3דקות
הוסף סצנה כחול ,זמן פייד )10 )fadeשניות
הוסף המתנה  5דקות
הוסף סצנה הכל  ,Offזמן פייד ( 10 (fadeשניות
הגדרת האנימציה הזו תגרום לפייד לסצנת האדום בתוך  10שניות,
והאדום יהיה פעיל במשך  3דקות.
לאחר מכן סצנת האדום תימוג (פייד) לתוך סצנת הכחול במשך  10שניות והכחול יהיה פעיל במשך  5דקות
וימוג במשך  10שניות.

 4.5טיימר
עם תכונת הטיימר של  Casambiניתן להפעיל ולכבות סצנות ואנימציות בזמן ותאריך מסוימים .האפשרויות
הן אלבחור יום מסוים בשבוע או ימים בשבוע או תאריך מסוים .לאחר מכן ניתן לבחור את השעה המדויקת
וגם לפי זמני זריחה ושקיעה מקומיים .כדי להשתמש בזריחה  /שקיעה יש להגדיר את מיקום הרשת.
כמו כן ניתן להגדיר את זמן הפייד עבור הסצנה .משמעות דבר היא כי כאשר הסצנה מופעלת האורות יגיעו
באיטיות לרמת האור שהוגדרה בסצנה .הפייד יתחיל כאשר הטיימר מופעל .משמעות הדבר היא שאם אתה
מגדיר את הסצינה להפעלה ב 14:05-ואתה מגדיר פייד במשך  30שניות ,אז הסצנה תהיה פעילה באופן מלא
ב .14:05:30 -כמו כן ניתן גם להגדיר זמן פייד עבור כיבוי גופי התאורה.
יחידות  Casambiעוקבות אחר הזמן באופן אוטומטי .במקרה של הפסקת חשמל יש צורך לסנכרן את הזמן
מחדש.

 4.6מיתוג חכם באמצעות מתג רגיל
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בגופי תאורה מאופשרי  Casambiניתן לשלוט גם ממתגי קיר רגילים ,ללא האפליקציה של  .Casambiהמתג
צריך להיות מחובר ל CBU-ASD -או  .CBU-TEDמתג קיר רגיל יכול לשמש לעמעום ,שליטה בסצנה או כדי
לעבור בין כמה סצנות .בדרך זו אין צורך להתקין דימרים נוספים.
את ההגדרות עבור המתג יש להגדיר מאפליקציית .Casambi
עמעום וחיסכון  -שולט על גוף תאורה אחד
עם פונקציונליות השליטה והחסכון ניתן להגדיר רמת עמעום באמצעות מתג קיר רגיל .כדי להתחיל את תהליך
העמעום ,יש לכבות ולהדליק במהירות .אחרי ההדלקה והכיבוי המהירים יתחיל תהליך העמעום .לאחר
שהתאורה מגיעה לרמת הבהירות הרצויה ,יש לכבות ולהדליק במהירות שוב כדי לשמור את הרמה הנוכחית
כרמת העמעום המקסימלית עבור גוף התאורה.
מעבר בין מצבים  -שליטה בגוף תאורה אחד
ניתן לשמור מצבים שונים עבור גופי התאורה ביישום  .Casambiמצב אפשר להשוות לסצנות מסוימות של
גוף התאורה .מצבים יכולים להיות רמות עמעום ,צבעים או טמפרטורות צבע שונות .ניתן לשמור  4מצבים
עבור כל גוף תאורה .במעבר מהיר לסירוגין של המתג בקיר מכיבוי להדלקה מתחיל המעבר בין המצבים
השונים ומצב  .OFFגוף התאורה יעבור מברירת מחדל למצב  Mode3, Mode2, Mode1ו. OFF-
סצנות בקרה  -שליטה בגוף תאורה אחד או בגופי תאורה מרובים
במקום להדליק ולכבות לסירוגין ,ניתן להגדיר מתג קיר רגיל לשליטה בסצינה ,כך שהדלקה וכיבוי מוחלף
בהדלקה וכיבוי של סצנה.
סצנות בקרה  -שליטה בגוף תאורה אחד או בגופי תאורה מרובים
עם אפשרות זו ,מתג קיר רגיל יכול לשלוט בסצנות מרובות .ע"י מעבר מהיר לסירוגין של המתג בקיר מכיבוי
להדלקה מתחיל המעבר בין הסצנות השונות ומצב  .OFFניתן להגדיר מתוך האפליקציה של  Casambiכמה
סצינות ואלו סצינות.
סצנות בקרה  -שליטה בגוף תאורה אחד או בגופי תאורה מרובים
במצב מיתוג פעיל  /המתנה חכם ,ניתן לשלוט בשתי סצינות שבהן משמשים אותם גופי תאורה .לצורך
אפשרות הזו יש ליצור  2סצנות; אחת פעילה המופעלת כאשר המתג במצב הדלקה ,וסצנת המתנה נוספת
המופעלת כאשר המתג במצב כיבוי.
במצב זה ניתן לשמש עם חיישני תנועה למשל .כאשר מתגלה תנועה ,גופי התאורה יעברו לרמת אור מלא
וכאשר אין תנועה המנורות מעומעמות עד  30%עבור יישומים כגון מסדרון או מדרגות.

 4.7מיתוג חכם עם מפסק רגיל
בגופי תאורה מאופשרי  Casambiניתן לשלוט גם ממתגי פעולה רגעיים .את מתג הפעולה הרגעי יש לחבר ל-
 . CBM-001בדרך זו אין צורך להתקין דימרים נוספים .את ההגדרות עבור המתג יש להגדיר מאפליקציית
.Casambi
שליטה במנורה זו  -שליטה בגוף תאורה יחיד
זוהי הגדרת ברירת המחדל .ניתן להדליק ולכבות את האור בהפעלה רגילה של המתג ,והעמעום נעשה על ידי
א.זגורי אביזרי תאורה בע"מ ,רכיבי תאורות לדים מקצועיות .דרך בן צבי  ,48בנין פנורמה ,תל אביב
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לחיצה והחזקה של מתג הפעולה רגעית.
מעבר בין מצבים  -שליטה בגוף תאורה אחד
ביישום  Casambiניתן לשמור מצבים שונים עבור גופי התאורה .ניתן להשוות מצב לסצנות מסוימות של גוף
התאורה .מצבים יכולים להיות רמות עמעום ,צבעים או טמפרטורות צבע שונות .ניתן לשמור  4מצבים עבור
כל גוף תאורה .ע"י מעבר מהיר לסירוגין של המתג בקיר מכיבוי להדלקה מתחיל המעבר בין המצבים השונים
ומצב  .OFFגוף התאורה יעבור מברירת מחדל למצב  Mode3, Mode2, Mode1ו. OFF-
סצנות בקרה  -שליטה בגוף תאורה אחד או בגופי תאורה מרובים
במקום להדליק ולכבות לסירוגין ,ניתן להגדיר את מתג הפעולה הרגעית לשליטה בסצינה ,כך שהדלקה וכיבוי
מוחלף בהדלקה וכיבוי של סצנה.
סצנות בקרה  -שליטה בגוף תאורה אחד או בגופי תאורה מרובים
עם אפשרות זו ,מתג הפעולה הרגעית יכול לשלוט בסצנות מרובות .ע"י מעבר מהיר לסירוגין של המתג מכיבוי
להדלקה מתחיל המעבר בין הסצנות השונות ומצב  .OFFניתן להגדיר מתוך האפליקציה של  Casambiכמה
סצנות ואלו סצנות.

 - Apple Watch 4.4השעון של אפל
 Casambiמאפשר בקרת תאורה באמצעות שעוני אפל .ניתן להדליק ולכבות גופי תאורה משעוני אפל,
להפעיל סצנות ואנימציות ולעמעם את התאורה באמצעות סיבוב הכתר הדיגיאלי .בחלון השעון ניתן לראות
את "כל המנורות" ו  3-הסצינות הראשונות .

 4.9חיישני תנועה
ניתן להשתמש ב Casambi CBU-ASD-ויחידות  CBU-TEDעם חיישני תנועה בעלי מגעי מיתוג לרשת
החשמל .כאשר  CBU-ASDאו  CBU-TEDמופעל על ידי חיישן תנועה ,המכשיר יכול ,באמצעות תכונת
"המיתוג החכם" (ראה פרק  5.6מיתוג חכם עם מתג רגיל) להחליף בין מצב המתנה למצב פעיל (אם "פעיל /
המתנה ( "Active/Standbyנבחר בממשק תצורת המיתוג החכם) או על ידי שתי סצנות שונות (אם "בקרת
סצנות ( ")Control Scenesנבחרה בממשק תצורת המיתוג החכם).
חיישן התנועה מחובר ליחידת  Casambiבצד של רשת החשמל.
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 4.10גישה מרחוק באמצעות נתב
הרשת יכולה להשתמש במכשיר ( iOS / Androidיחיד) כנתב .מכשירים אחרים שיש להם הרשאות גישה
לאותה רשת יכולים להתחבר דרך הענן לרשת כאשר הם אינם באותו מיקום פיזי של הרשת.
מכשיר  iOSאחד יכול לשמש כנתב עבור  8רשתות ומכשיר  Androidאחד יכול לשמש כנתב עבור רשת
אחת.

iBeacons 4.11
 iBeaconשהוצג ב iOS 7-היא טכנולוגיה המאפשרת לאפליקציות מודעות למיקום .ע"י מינוף BLE
( ,)Bluetooth Low Energyניתן להשתמש במכשיר עם טכנולוגית  iBeaconכדי להקים אזור סביב אובייקט.
דבר זה מאפשר למכשיר  iOSכדי לקבוע מתי הוא נכנס או עוזב את האזור ,יחד עם הערכה של קרבת
המשואה.
ניתן ל מקם משדרי ביקון בכל מקום ,אבל יהיה זה הגיוני למקם אותם בתוך גופי התאורה .גופי התאורה כבר
מכסים את כל האזור שבו אנשים נעים ,ואספקת הכוח שלהם כבר מותקנת בבניין .גופי תאורה גם משמשים
בין השאר כדי להאיר אובייקט כשלהוא ,ובין אם האובייקט הוא יצירת האמנות בגלריה לאמנות או מכונית אצל
סוכן רכב ,משדר משואה יכול לגרום לאפליקציה להציג מידע על האובייקט המדובר .טכנולוגית משואה כבר
משולבת במודולים של תאורה ,ללא צורך בהשקעה נוספת עבור שירותים אלה.
 Casambiמשלב טכנולוגית  iBeaconבתוך כל יחידות  .Casambiאין צורך בהטמעה של משדרי iBeacon
נוספים .אולם  Casambiאינה מספקת יישומים מגוונים הפועלים על בסיס מידע .iBeacon
דוגמא לשימוש בטכנולוגית :iBeacon
במקום להשתמש במדריך קולי במוזיאון ,המבקר במוזיאון יכול להוריד אפליקציית מוזיאון ולקבל מידע
ממשדרי משואה .משדרי ביקון כבר מותקנים בתוך גופי תאורה /התקנים ,כאשר גוף התאורה מן הסתם
משמש כדי להאיר את יצירת האמנות .כאשר מבקר במוזיאון נמצא בקרבה של יצירת האמנות ,האפליקציה
שלו  /שלה תציג את המידע על היצירה אשר ישודר בטכנולוגית משואה ב BLE -מיחידת .Casambi
שימושים דומים יכולים להיעשות במסחר הקמעונאי (מידע על הנחות ,הדרכה בתוך החנות) ,חניונים (כדי
למצוא את המכונית שלך) ,בבתי קפה וקיוסקים לתהליכי הזמנה ,בנמלי תעופה לניווט לשער ,בגני חיות כדי
לספק מידע על חיות או בתחנות אוטובוס כדי לספק את לוח זמני האוטובוסים באותה תחנת אוטובוס מסוימת.
מאחר שהטכנולוגיה מאפשרת מודעות מיקום ויודעת מתי משתמש נכנס או יוצא מאזור מסוים ,יש לכך מספר
עצום של יתרונות.

 4.12ממשק הרחבה
 ,Casambiבהיותה מאפשרת טכנולוגיה ,יצרה ממשק הרחבת קושחה כדי לאפשר משלוח נתוני חיישנים דרך
רשת  Casambiלענן ובחזרה ,וכן כדי לקרוא פרמטרים ממתקנים ישירות מתוך האפליקציה ,אולם ללא יכולת
א.זגורי אביזרי תאורה בע"מ ,רכיבי תאורות לדים מקצועיות .דרך בן צבי  ,48בנין פנורמה ,תל אביב
טל 03-6821848 :פקס03-5226733 :
מייל להזמנותinfob@zaguri.biz :
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לשנות את מצבי התאורה באופן פעיל בהתבסס על הנתונים שנצברו.
לצורך פונקציונליות זו ההנחה היא כי החיישן או החיישנים משולבים בגוף תאורה.
נתוני ממשק ההרחבה מחולקים ל 2-קבוצות:
 .1פרמטרים של המתקן
 .2ערכי חיישן
פרמטרים של המתקן הם נתונים ספציפיים של היצרן על גוף התאורה המדובר .דוגמאות של פרמטרים יכולות
להיות גרסאות  ,LEDצריכת זרם ,גרסת התקן ,עקומת עמעום או טמפרטורות .פרמטרים אלה ניתן לקרוא על
פי דרישה וגם לשנות מהאפליקציה פשוט ע"י כתיבת ערך חדש ושליחתו .נתונים אלה אינם נשלחים לענן.
ערכי חיישן יכולים להיות כל דבר מדיד כמו הארה ,לחות ,פחמן דו חמצני ,רוח ,טמפרטורת צבע ,כמה אנשים
עברו במקום מסוים ,ומצב מסוים או משך הזמן שחלף לאחר התרחשות .את ערכי החיישן ניתן לקרוא מתוך
האפליקציה .הם מתרעננים במרווחי זמן שנבחרו או שניתן לרענן אותם על פי דרישה .ערכי החיישן לא יכולים
להיות מוחלפים מהאפליקציה .הנתונים נשלחים גם אל הענן וגם בחזרה מהענן.
ערכי החיישן מוצגים על ידי הקשה כפולה על צלמית המנורה בלשונית "מנורות" של היישום.
ממשק ההרחבה מאפשר תקשורת דו-כיוונית בין  CBM-001המריץ את קושחת  Casambiו MCU-מישני
לפי הבחירה של שותף  . Casambiבדרך זו ,שותף יכול לספק ללקוח פונקציונליות ספציפית שאינה זמינה
כברירת מחדל בקושחה .Casambi

 .5מוצרים
מוצר הליבה של  Casambiהקרוי "טכנולוגית  "Casambiהוא התוכנה והקושחה .את טכנולוגית Casambi
ניתן לשלב בהתקנים ,מנועי  LEDונורות  LEDבאמצעות שבב  Bluetooth 001-CBMוישירות לתוך גופי
תאורה ,או מותקן מאחורי מתגים באמצעות מודול הבקרה  Casambi .CBU-ASDגם מספקת trailing
 edgeדימר ,CBU-TED ,עבור עמעום של נורות  ,LED retrofitמנורות ליבון וכן ציוד בקרת .LED

CBU-TED 5.5

 CBU-TEDהוא דימר  trailing-edgeנשלט  Bluetoothומאופשר  Casambiלהפעלת מנורות ליבון ,מנורות
 LEDניתנות לעמעום וציוד בקרה לעמעום  . LEDניתן להתקין אותו מאחורי מתג קיר מסורתי ,בתוך גוף
א.זגורי אביזרי תאורה בע"מ ,רכיבי תאורות לדים מקצועיות .דרך בן צבי  ,48בנין פנורמה ,תל אביב
טל 03-6821848 :פקס03-5226733 :
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תאורה או בתוך קופסא לשקע תקרה .יש להקפיד על טמפרטורת הסביבה המקסימלית המותרת.
 CBU-TEDיכול לשלוט בעד  .150 Wהעומס המירבי המותר משתנה בהתאם לסוגים שונים של עומס.

התאמת עומסים
סוג העומס
מנורות ליבון והלוגנים מתח גבוה ()R
1
נורות  LEDניתנות לעמעום באיכות גבוהה ()C
1
נורות  CFLניתנות לעמעום באיכות גבוהה ()C
2 ,1
התקני  LED Trailing edgeניתנים לעמעום ()C
2 ,1
הלוגנים בעל מתח נמוך עם שנאים אלקטרוניים ()C
3
מודולים  LED ACמתח גבוה ()R
מנורות פלורסנט LED ,שלא ניתן לעמעום ונורות )C( CFL
שנאי תיל מלופף ,מנועים חשמליים ועומסים אינדוקטיביים אחרים ()L

עומס מקסימלי
150 W
50 W
50 W
50 W
50 W
150 W
לא מורשה
לא מורשה

בשום אופן אין לחבר עומסים אינדוקטיביים ,כגון שנאי ליבת ברזל .הדבר עלול לגרום נזק בלתי
הפיך לדימר .אין לערבב סוגים שונים של עומסים.
 1איכות העמעום תלויה באופן בלעדי באלקטרוניקה של העומס.
 2אין לחבר יותר משני שנאים אלקטרוניים ל CBU-TED-אחד.
 3מודולי  LEDמסויימים עשויים להבהב ברמות עמעום נמוכות.
המידות של  CBU-TEDהן  40,4 x 36,3 x 14,0מ"מ .הוא  IP20ופועל בטמפרטורת סביבה שבין
 . -20 C +45 °Cהשימוש בדימר בסביבה הרגישה לחום עלול להגביל את כוח התפוקה המקסימלי.
השתמש בחוטי חשמל  1,5 -0,75מ"מ מוצקים או שזורים .אנא עיין בתרשים החיווט לקבלת פרטים נוספים.

א.זגורי אביזרי תאורה בע"מ ,רכיבי תאורות לדים מקצועיות .דרך בן צבי  ,48בנין פנורמה ,תל אביב
טל 03-6821848 :פקס03-5226733 :
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CBU-ASD 5.5

 ,CBU-ASDהיא יחידת בקרה אלחוטית עבור התקני  LEDוהלוגן עם ממשק עמעום  ,1-10V ,0-10 Vאו
 .DALIיציאת השליטה יכולה להיות מוגדרת כאנלוגית ( 0-10 Vו )1-10 V-או ממשק שליטה  DALIעצמאי
דיגיטלי.
כאשר היציאה מוגדרת בתור  DALIעצמאי CBU-ASD ,פועל הן כבקר והן כספק כוח ,כך שניתן לחבר אותו
ישירות להתקן  LEDעם ממשק  DALIללא צורך בספק כוח  DALIחיצוני DALI .עצמאי זה מאפשר להטמיע
מערכות תאורה רב ערוציות עם צבע מתכוון ( )RGBאו טמפרטורת צבע ,תוך שמירה על חיווט ומספר
מרכיבים מינימליים.
 CBU-ASDאינו תואם  IEC 60929של חברת החשמל ולכן אינו מיועד לחיבור לרשת  DALIקיימת .ניתן
להשתמש במודול רק במערכת סגורה ,כלומר כחלק ממערכת תאורה אשר אינה מחובר לרשת DALI
חיצונית.

א.זגורי אביזרי תאורה בע"מ ,רכיבי תאורות לדים מקצועיות .דרך בן צבי  ,48בנין פנורמה ,תל אביב
טל 03-6821848 :פקס03-5226733 :
מייל להזמנותinfob@zaguri.biz :
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תכונות

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ניתן לשליטה באופן אלחוטי
אין צורך בנתב חיצוני.
יוצר רשת ( )mesh networkאלחוטית מהירה
תצורה מאוד קטנה להתקנה בגופי תאורה.
יציאה אנלוגית  /דיגיטלית ניתנת להגדרה.
יציאה אנלוגית sinking/sourcing :ספיגה/אספקה .0-10 V
יציאה דיגיטאלית DALI :עצמאי
בקרות  RGBוטמפרטורת צבע הניתנות להטמעה בקלות.
יציאת חשמל רשת ממותגת ניתנת לשליטה.
בקרת שליטה בערוץ אחד וב  2,3ו  4-ערוצים
עמעום ממתגי קיר רגילים
ניתן לעדכן את קושחת ההתקן מרחוק.
שירות הענן של  Casambiמשפר את חוויית המשתמש.

המידות של  CBU-TEDהן  x 36,3 x 14,0 40,4מ"מ ,הוא  IP20ופועל בטמפרטורת סביבה שבין + ... 20-
( C ° 45כאשר  Ioutהוא  )A 0,6ובין ( C ° 50 + ... 20-כאשר  Ioutהוא  .)0 Aחשוב להקפיד כי טמפרטורת
הסביבה לא תעלה על הערך המרבי הנקוב.
להתקנה ,השתמש בחוטי חשמל  1,5 -0,75מ"מ מוצקים או שזורים .אנא עיין בתרשים החיווט לקבלת פרטים
נוספים.

א.זגורי אביזרי תאורה בע"מ ,רכיבי תאורות לדים מקצועיות .דרך בן צבי  ,48בנין פנורמה ,תל אביב
טל 03-6821848 :פקס03-5226733 :
מייל להזמנותinfob@zaguri.biz :
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CBM-001 5.5

 CBM-001הוא מודול  Bluetooth 2 4.0דרגה  2שנועד לשילוב בהתקני  ,LEDיישומי בקרת תאורה שונים,
מאחורי מתגי פעולה רגעיים ,גופי תאורה ונורות  .LEDהוא מתוכנת מראש עם הקושחה הקניינית של
 Casambiשהופכת אותו לתואם לחלוטין עם התקנים מאופשרי  Casambiאחרים.
 CBM-001מכיל מעבד  bit ARM® Cortex™-M0 CPU 32רב עוצמה ומשדר  GHz 2.4עם אנטנה
מוכללת ומעגלים תואמים אופציונליים .רכיבים חיצוניים שונים ,כגון גלאי תנועה ,חיישני אור סביבה ומעגלי
 ,PWMיכולים להתממשק עם המודול באמצעות  12פינים  I / Oלמטרות כלליות.
 CBM-001יכול להיות מותקן במצב אופקי ואנכי ,מה שהופך אותו למאוד גמיש לשימוש עבור פרויקטים
בעלי צורות שונות.

א.זגורי אביזרי תאורה בע"מ ,רכיבי תאורות לדים מקצועיות .דרך בן צבי  ,48בנין פנורמה ,תל אביב
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Xpress 5.5

 Xpressהוא מתג אלחוטי שיכול להיות מוגדר באמצעות יישום  .Casambiהלחצן הקבוע מראש שנבחר
מואר.
עמעום  -הגברה ,עמעום  -החלשה:
• עמעום חלק של הלחצן הקבוע מראש האחרון
לחצן רב תכליתי:
• שינוי של טמפרטורת הצבע בצעדים של  25קלווין
• שינוי של היחס העקיף  /הישיר
לחצנים קבועים מראש

•
•
•
•
•

שליטה פרטנית על גוף התאורה
בקרה קבוצתית
שליטה על כל המנורות
זכרון סצנות
זכרון אנימציות

 Xpressמתקשר ישירות למערכת  . Casambiהוא מגיע עם צלחת להתקנה על הקיר וניתן להצמיד אותו
ללוחית עם מגנטים .המידות של  Xpressהן  90 x 12 x 90מ"מ והוא עובד עם סוללת ליתיום יון .CR 2430

 5.5מוצרים מוכנים לCasambi -
המודל העסקי של  Casambiהוא להיות ספקית טכנולוגיה ופתרונות עבור השותפים של .Casambi
טכנולוגית  Casambiניתנת לשילוב בגופי תאורה ,התקני  LEDואפילו בתוך מודולים של  ,LEDתוך יצירת
א.זגורי אביזרי תאורה בע"מ ,רכיבי תאורות לדים מקצועיות .דרך בן צבי  ,48בנין פנורמה ,תל אביב
טל 03-6821848 :פקס03-5226733 :
מייל להזמנותinfob@zaguri.biz :
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פתרון אופטימלי מבחינת קלות ההתקנה והפונקציונלית ,יחד עם עלויות נוספות מינימאליות לחומרה ופריסה.
מוצרים המוכנים ל Casambi-מיוצרים על ידי השותפים של  ,Casambiוהם תואמים ב 100%-עם המוצרים
המקוריים של  .Casambiרשימת השותפים של  Casambiומוצרים מוכני  Casambiניתן לראות באתר
.casambi.com

 .6פרוייקטים עם Casambi
הדרך הטובה ביותר להתחיל פרוייקטים עם  Casambiהיא לבדוק עם יצרנים של גופי תאורה שנבחרו,
שטכנולוגית  Casambiמשולבת בתוך גופי התאורה .בדרך זו לא יהיה צורך בנקודות שליטה בתאורה
נוספות.
אם חלק מגופי התאורה אינו מוכן ל ,Casambi -יש לבחור ביחידות  Casambiמתאימות .מידע נוסף על
מוצרי  Casambiניתן למצוא בפרק  .5כלל אצבע טוב הוא להשתמש ביחידת  Casambiאחת לכל גוף
תאורה.
לאחר בחירת המודולים ,המיקום שלהם צריך להיבחר בהתחשב בטווח התקשורת .טווח התקשורת בין שתי
יחידות  Casambiתלוי מאוד בסביבה ובמכשולים ,כגון קירות וחומרי בניין .בסביבות מקורות הטווח יכול
להיות עד  40מטר ,ובתנאים חיצוניים עד  50מטר .מומלץ לבדוק את התקשורת בשלב בדיקת התאורה ,אם
לא בטוחים לגבי ההפרעות האפשריות .ניתן להשיג טווחים ארוכים יותר על ידי שימוש במספר יחידות
.Casambi
מאחר ו Casambi -היא מערכה אלחוטית המבוססת על  Bluetooth Low Energyאין צורך לתכנן חיווט,
שערים ,נתבים ,שרתים ,ספקי כוח ,ממירים ,מודולי ממסר ,יחידות אוטומציה אחרות או מודולים של קלט או
פלט .טכנולוגית  Casambiהיא פשוטה ,חזקה וברורה  -הפונקציונלית נמצאת בתוכנה והיא כולה אלחוטית.
לאחר הבחירה במוצרי  Casambiוהמיקום שלהם ,אפשר לתכנן את הפונקציונליות .ההמלצה היא להתחיל
לחשוב על מי צריך לקבל הרשאות גישה לרשת  /רשתות ולתכנן את מספר הרשתות בהתאם .מידע נוסף על
רשתות ניתן למצוא בפרק .3
ניתן לקבץ את הגופים בקבוצות בתוך הרשת .קיבוץ לקבוצות הופך את השימושיות של המערכת למהירה
וקלה יותר ,מאחר וניתן לשלוט בגופי התאורה המבצעים את אותה פונקציה בעת ובעונה אחת.
את פונקציונליות המערכת ניתן להגדיר כאשר מתכננים את הרשתות והקבוצות .כל התכונות של Casambi
מוסברות בפרק .3
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.7

הזמנה

פתרון  Casambiמיועד הן לשוק הצרכני ,והן עבור השוק המקצועי .ממשק המשתמש עשוי כך שכל אחד -
ללא קשר ליכולותיו הטכניות ,יוכל להשתמש במערכת .המערכת אינטואיטיבית .אין צורך בטכנאים מקצועיים.

 7.5אפליקצית  - Casambiשימוש לראשונה
אפליקצית  Casambiקלה לשימוש .בצע את הפעולות הפשוטות הבאות.

.1
.2
.3
.4
.5
.6

הורד את אפליקציית  Casambiמ  Apple App Storeאו .Google Play
הפעל את גופי התאורה מאופשרי .Casambi
פתח את האפליקציה.
האפליקציה של  Casambiתמצא באופן אוטומטי את כל גופי התאורה המופעלים.
הקש על "( Take all lamps into useהכנס את כל המנורות לשימוש)"
האפליקציה תוסיף באופן אוטומטי את כל גופי התאורה שנמצאו לרשת אחת ותפתח את הלשונית
"."Lamps

 7.5יצירת רשתות
כאשר מכניסים את כל גופי התאורה לשימוש בפעם הראשונה ,האפליקציה של  Casambiיוצרת רשת באופן
אוטומטי .כל גופי התאורה מתווספים לאותה רשת ,כך שניתן לשלוט בהם בקלות מהלשונית " ."Lampsגוף
תאורה יכול להיות רק ברשת אחת בכל פעם .כאשר גוף תאורה הוא חלק מהרשת הוא במצב "paired
(שיוך)" ,ולא ניתן להוסיף אותו לכל רשת אחרת לפני שמבטלים את השיוך ( ,)unpairingכלומר מסירים אותו
מהרשת .רשתות חדשות נוצרות פשוט על ידי הקשה על "( Create A New Neworkצור רשת חדשה)"
ביישום .Casambi

 7.5ביטול השיוך Unpairing -
כדי לבטל את השיוך של יחידת  Casambiמהרשת יש לבצע את אחד הצעדים הבאים:

.1

אם למשתמש יש הרשאות שינוי לרשת ,ניתן לבטל את השיוך של יחידת  Casambiעל ידי הקשה על
היחידה המבוקשת או בלשונית " "Lampsאו בלשונית " "Nearby devicesובחירה באפשרות " Unpair
."lamp

.2

אם למשתמש אין הרשאות שינוי לרשת ,תידרש לו גישה אל מתג ההפעלה של המנורה כדי לבטל את
השיוך .לאחר הקשה על " "Unpair lampהאפליקציה תפתח את מסך ביטול השיוך  .Unpair -על ידי
הקשה על לחצן " ,"Startיופיע סרגל חיווי זמן .כעת המשתמש צריך לכבות ולהדליק חזרה את מתג
הה פעלה במהירות כדי לבטל את השיוך של המנורה .אם ביטול השיוך הצליח תופיע הודעה על מסך
האפליקציה ששיוך המנורה בוטל.

.3

עם חשבון  Casambiואפליקצית  Casambiאפשר לבצע ביטול שיוך מינהלי של גוף תאורה (נדרשת
גישה לאינטרנט)
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 7.5התקנים סמוכים
לאפליקציה של  Casambiיש פונקציה הנקראת " - Nearby Devicesהתקנים סמוכים" ,ובה רשימה של כל
גופי התאורה מאופשרי  Casambiו HUE Gateways-של פיליפס הנמצאים בסביבה וניתן לראותם.
ברשימה מופיעים שם ,ספק ,גרסת הקושחה ועוצמת האות של גוף התאורה המוצג .כמו כן ניתן לראות אם גוף
התאורה נמצא במצב משוייך או לא משוייך  .אם למשתמש יש הרשאות גישה לרשת שאליה גוף התאורה
משוייך ,יוצג גם שם הרשת.
על ידי הקשה על גוף התאורה ניתן להכניס אותו לפעולה (להוסיף אותו לרשת) ,לבטל את שיוכו (להסיר אותו
מהרשת) ,להתעלם ממנו או לעדכן את הקושחה של גוף התאורה.

 7.5הגדרות שיתוף
הרשת אשר נוצרה באופן אוטומטי היא תמיד רשת "לא משותפת" .משמעות דבר היא כי הרשת מאוחסנת רק
בהתקן אשר יצר אותה ,והיא אינה משותפת עם התקנים אחרים .כדי לשתף את הרשת צריך לשנות את
שיתוף הרשת .עבור אל הלשונית " "Moreובחר" "Network Setupו ."Sharing Settings"-הקש על
" "Sharingכדי לשנות את מצב השיתוף .ישנם ארבעה מצבי שיתוף שונים :לא משותף ,מנהל בלבד ,מוגן
סיסמא ,ופתוח .מידע נוסף על אפשרויות אלה ניתן לראות בפרק  4.5אפשרויות שיתוף רשת.
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