elitedali para Niagara AX®
Leidos Engenharia está agora certificada para
fornecer soluções de iluminação inteligente com
Niagara AX DALI®!
Leidos Engenharia conclui com êxito o programa Certified elitedali
Partner (CEP ™).

Leidos Engineering é agora capaz de oferecer soluções
de classe mundial de controle de iluminação
inteligente DALI para os seus clientes internacionais
"blue chip". Estes soluções têm como base
plataformas Niagara AX de gestão e automação de
edifícios, da Tridium Inc e Controle Network Solutions
(CNS) de elitedali.
Leidos está a torna-se um "Mestre ou Super
integrador" (como descrito por IHS Research e outros).
Estas são organizações que podem oferecer soluções de gestão, automação e gestão energia em
padrão aberto, independente do vendedor e de gerenciamento predial convergente, para resolver as
necessidades emergentes de clientes blue chip. Esses clientes exigem cada vez mais acesso contínuo
em tempo real para a construção de dados de controle e nível de dispositivo de gestão. Estes dados
em tempo real permitem que os clientes finais entendam o quão bem está a performance das suas
propriedades globais em relação aos seus resultados de negócios e possam implementar imediata, e
remotamente se for o caso, mudanças e avaliar o resultado.
Os controlos de iluminação inteligente da indústria tradicional continuam a ser soluções de
iluminação que são caras, restritivas, privadas e altamente inflexíveis, oferecendo acesso de dados
limitado para a ferramentas de análise de negócios dos clientes finais.
O elitedali para Niagara AX® do CNS, transforma plataformas BMS, BAS e BEMS na solução de
iluminação inteligente DALI que é mais independente do fornecedor no mundo de hoje, com menor
custo, proporcionando acesso transparente a dados ao nível do dispositivo e produz melhores
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resultados, enquanto, naturalmente, entregar grande experiência do usuário e economia de energia.

Sobre Control Network Solutions Ltd (CNS)
Com base no Reino Unido, um Certified Tridium Development Partner que cria soluções globais SMART
baseadas na internet, que rompem com os padrões de mercado, para construir controles fornecidos pela
comunidade AX Niagara.

Para contactar CNS Tel: +44 (0) 1256 818700, Email: Sales@control-network-solutions.co.uk, Web:
www.control-network-solutions.co.uk , or www.elitedali.com .

Sobre Leidos
Leidos é um líder de soluções científicas e tecnológicas distinguido pela FORTUNE 500® que trabalha para
responder a alguns dos desafios mais duros do mundo em matéria de segurança nacional, saúde e
engenhar.a- Os 22.000 empregados da Empresa apoiam missões vitais para o nosso governo e srctor
comercial, desenvolvem soluções inovadoras para gerar melhores resultados, e defender a infraestrutura física
e digital da Nossa Nação das ameaças do “Novo Mundo.” Com sede em Reston, Virginia, EUA, Leidos
registrou receitas anuais de aproximadamente 5.770 milhares de milhões dólares americanos para o ano fiscal
encerrado em 31 de janeiro de 2014, depois de levar a efeito a cisão de serviços técnicos e negócios de
tecnologia da informação da empresa. Para mais informações, visite www.Leidos.com.
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