DALI Lichtmanagementsystemen
Pas een lichtmanagement systeem toe en creëer een aanzienlijke energiebesparing en
comfort verhoging. U kunt kiezen uit 3 systemen die toegepast kunnen worden. Kies een
systeem op basis van de grootte van uw verlichtingsinstallatie en de gewenste gebruiksvriendelijkheid. Maak uw verlichting intelligent en duurzaam.

BASISVOORDELEN LICHTMANAGEMENTSYSTEMEN:
		

Milieuvriendelijk
• U kunt tot 75% energiebesparing realiseren met een lichtmanagementsysteem
• De technische levensduur van uw verlichting wordt verlengd door een lagere
belasting van de componenten

		

Comfort
• Aanwezigheidssensoren zorgen voor de juiste hoeveelheid licht op het juiste
moment
• Daglichtsensoren zorgen voor gelijkmatig verlichte ruimten
• Geen lichtverval meer door ‘Constant Light Output’ (CLO). Uw verlichting levert na
jaren nog steeds eenzelfde hoeveelheid licht als op de eerste dag

		

Gebruiksvriendelijk
• Autonoom lichtsysteem, handmatig in- en uitschakelen is niet meer nodig
• Verlichting tot op werkplekniveau instelbaar
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ECO
Eenvoudig lichtmanagementsysteem voor kleine gebouwen.
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Een uitgebreid lichtmanagementsysteem voor middelgrote gebouwen.
Bestuurbaar met touchscreen of afstandsbediening en integratie in
gebouwbeheerssysteem.

Meest geavanceerde lichtmanagementsysteem voor grote gebouwen
of meerdere locaties. Totale lichtmanagement en controle door unieke
3D software. Integreerbaar in gebouwbeheersysteem en in ‘the cloud’
bestuurbaar.
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Milieuvriendelijk

Milieuvriendelijk

Milieuvriendelijk

- tot 50% energiebesparing door automatische
aanwezigheids- en daglichtregeling

- tot 65% energiebesparing door automatische aanwezigheids- en daglichtregeling en verlichtingsscenario’s

- tot 75% energiebesparing door automatische
aanwezigheids- en daglichtregeling,
verlichtingsscenario’s en besparingsstrategiën

Gebruiksvriendelijk

Comfort

- Bestuurbaar met afstandsbediening

- Koppeling met bijvoorbeeld zonneschermen en
klimaatinstallatie
- Tot wel 6 scenario’s zoals ‘vergadering’ en ‘schoonmaak’
per ruimte
- RGB kleurenregeling

Comfort

Gebruiksvriendelijk

Gebruiksvriendelijk

- Bestuurbaar met touchscreen of afstandsbediening
- Integratie in gebouwbeheersysteem

- Dataverzameling energieverbruik/belasting/defecten
- Integratie in gebouwbeheersysteem
- Centraal bestuurbaar via grafische 3D applicatie voor
PC / tablet / smartphone voor volledige contole
- Bestuurbaar in ‘the cloud’

slimme verlichting

lichtmanagement

- Koppeling met bijvoorbeeld zonneschermen en
klimaatinstallatie
- Instelbare scenario’s zoals ‘vergadering’ en
‘schoonmaak’ per ruimte

lichtmanagement en controle
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Verlengde levensduur door lage belasting van componenten
Geautomatiseerde dimregeling op basis van daglichttoetreding
Geautomatiseerde dimregeling op basis van aanwezigheid
Geen lichtverval door ‘Constant Light Output’
Individuele lichtbediening voor werkplek/ruimte
Lichtbediening met afstandsbediening
Lichtbediening met touchscreen
Lichtbediening met grafische 3D applicatie PC/tablet/smartphone
Koppeling met bijvoorbeeld zonneschermen en klimaatinstallatie
Configuratie via PC
Integreerbaar in gebouwbeheersysteem
Benaderbaar via LAN/WLAN
RGB kleurenregeling
Dataverzameling verbruik/resterende levensduur/defecten
Aantal armaturen

>250

Lichtmanagementsysteem toepassen?
U kunt een lichtmanagementsysteem toepassen in uw huidige armaturen of in nieuwe armaturen. In beide gevallen worden Osram DALI drivers geïnstalleerd in combinatie met LED lichtbronnen. Overweeg altijd de optie uw armaturen te laten ombouwen met het PRO-segment
producten van Lumeco. In vergelijking met nieuwe DALI armaturen scheelt dat aanzienlijk in
kosten. Wilt u meer informatie over lichtmanagement? Neem dan telefonisch of via e-mail contact op met één van onze adviseurs.

