
Depois de iniciar a aplicação, encontrará uma visão geral 
do seu parque desportivo com os respetivos campos. 
Aqui, tem a oportunidade de controlar a iluminação de 
um campo específi co com ações simples e baseadas 
em ícones. A DaelTouch é o complemento perfeito para 

as luminárias LED Campo Sportivo. Com o uso da 
DaelTouch, pode retirar o máximo proveito do 

sistema!

Monitorização de Energia
Além do fácil controlo da iluminação de cada campo, a 
app DaelTouch também permite monitorizar a energia. 
O controlo da energia oferece ao utilizador a 
capacidade de obter informações sobre os seus 
consumos, de forma gráfi ca. As estatísticas podem ser 
consultadas para intervalos  de tempo diferentes. 
Dispor de informação constante sobre os seus 
consumos de energia signifi ca evitar surpresas 
desagradáveis.

DAELTouch
DAELTouch é uma aplicação web interativa que permite o controlo das lu-
minárias Dael de forma simples, rápida e intuitiva. A aplicação pode ser 
operada através de um PC, tablet ou smartphone. A visão geral do 
parque desportivo é exibida de forma clara para que o controlo dos 
campos seja de fácil realização.



Luminárias LED
A gama Campo Sportivo utiliza a mais recente 
tecnologia LED com design ótico e termico 
optimizados. Isto resulta numa solução e� ciente 
para a iluminação de campos desportivos.

A iluminação LED foi desenvolvida para iluminar o 
campo de maneira optimizada e reduzir a dispersão 
da luz. A luminária consiste em várias fontes de 
luz que podem ser posicionadas individualmente. A 
combinação acima apresentada garante um campo 
iluminado de forma homogénea com efeito de 
sombra minimizado.

A luminária é equipada com um driver LED, 
desenvolvido com recurso à mais recente 
tecnologia de elevada e� ciência (97%) e um fator 
de potência de 0,99. Este driver LED fornece uma 
saída constante independentemente das variações 
de tensão de entrada. A luminária é aplicada nos 
postes já existentes e são ajustadas para garantir o 
máximo desempenho.

Plataformas disponíveis 
A aplicação DaelTouch está disponível para 
acesso em computadores, tablets e smartphones. 
Cada um destes dispositivos possui uma interface 
exclusiva permitindo, assim, obter o melhor da 
DaelTouch referente ao seu parque desportivo, 
court ou campo.

Benefi cios da DaelTouch
Ajustável consoante o tipo de campo
Regulável entre 0% - 100%
Capacidade de personalização consoante as 
necessidades do clube
Controlo via PC, Tablet ou Smartphone
Monitorização de energia (opcional)
Possibilidade de conexão com outros sistemas 
como a irrigação ou sistema de reservas
Comunicação via Powerline
Sem cabos adicionais
Interface programável
Efeitos de luz

Utilização em 
múltiplos dispositivos




