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Når du arbejder i marken får du med det nye GridLight Field Tool
direkte adgang til alle relevante informationer om dit gadelyssystem. Find hurtigt udstyr, brug din app som multimeter, udskift let
udstyr, se fejl og hvem der har tændt lyset. Virker på både Apple
og Android.

Skift mellem
kunder uden at
logge ind igen
Skan modulstregkode for at finde
installationen
Fri søgning i
data for alle
installationer

Centrer kortet til
hvor du er

Tryk for at få
detaljer om
enheden
Stryg til højre for
at finde installationen på kortet

Sort viser at lyset
er slukket her

Stryg til venstre
for at styre lyset

Skift mellem
kort- og hierarkivisning

Alle målepunkter for alle moduler er tilgængelige med GridLight
Field Tool. Let adgang til alarmer, handlinger etc.
Sæt installationen i “vedligeholdelsestilstand” - så undertrykkes
alarmer under service og idriftsættelse.

Gå tilbage til
kort/hierarki
Find adressen
på Google eller
Apple Maps
Egenskaber og
tags fra server
vises

Vis/rediger
lokationen for en
installation

Skift til vedligeholdelsestilstand (så
alarmer undertrykkes)
Stryg til venstre for
at styre lyset
Se åbne alarmer
og handlinger for
denne installation
Se seneste
måleværdier for
hvert modul

Hændelsesloggen
viser historisk aktivitet
på installationen

Tid for sidste
aflæsning

Få detaljer om
GSM netværket
Stryg til venstre for
at opdatere data –
stryg nedad for at
opdatere alle data

Virker også
på iPad

Rød ring er
en eller flere
alarmer

Grøn da
lyset er
dæmpet

Gul viser at
en eller flere
installationer
er tændt
33 installationer i dette
område

Stryg til
venstre for
at styre lyset
6 åbne
alarmer her

Scan QR-koden eller
søg efter “GridLight
Field Tool” i Apple App
Store eller Google Play
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Få din administrator til at slå “Field
Tool adgang” til for
din bruger.

