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Persbericht
Lux Awards 2017: Osram wint in categorie “Controls Product of
the Year”
Encelium Wireless, het zeer veilige, draadloze lichtmanagementsysteem van Osram
overtuigde de jury van de Lux Awards van dit jaar als “flexibel en krachtig draadloos
stuursysteem”. Dat heeft de prijs opgeleverd voor beste product in de categorie
“Controls Product of the Year” (stuurproduct van het jaar). Encelium Wireless is in
zijn totaliteit ontworpen als softwaregebaseerd, geïntegreerd lichtmanagementsysteem dat dynamisch reageert op de veranderende kenmerken van een gebouw
door de juiste hoeveelheid licht te verschaffen wanneer en waar dat nodig is.
Daardoor maakt het tevens energiebesparingen mogelijk. Het is geschikt voor
kantoren, industrie en magazijnen, winkels en sporthallen.
Doordat het geschikt is voor gebouwen van elke omvang en storingsvrij werkt in een
draadloos netwerk, biedt het een uniek voordeel in de industrie, wat bijzonder belangrijk is
voor grotere projecten. De jury was met name onder de indruk van het kernelement van
Encelium: Polaris 3D. De 3D-kleurgradiëntvisualisatie laat zien hoe efficiënt de installatie is
en rapporteert meteen welke besparingen zijn behaald. Samen met de Encelium hardware
en de veldelementen van het systeem kunnen energiebesparingen oplopen tot 75 procent.

De webgebaseerde toepassing, Encelium Polaris 3D, biedt een interactieve driedimensionale weergave van een gebouw of complex in realtime.
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OVER OSRAM
OSRAM, met het hoofdkantoor in München, Duitsland, is een toonaangevende wereldwijde
hightechonderneming en bestaat al meer dan 110 jaar. De focus van onze producten ligt
voornamelijk bij op semiconductors gebaseerde technologieën en ze worden gebruikt in zeer
verschillende toepassingen van Virtual Reality tot zelfrijdende auto's en van smartphones tot via
het internet aangestuurde intelligente verlichtingsoplossingen in gebouwen en s teden. OSRAM
gebruikt de eindeloze mogelijkheden van licht om de kwaliteit van leven van individuele
personen en hele gemeenschappen te verbeteren. De innovaties van OSRAM stellen mensen
overal ter wereld in staat om niet alleen beter te zien, maar ook beter te communiceren, reizen,
werken en leven. OSRAM heeft wereldwijd ongeveer 26.400 werknemers in dienst aan het eind
van boekjaar 2017 (30 september) en behaalde een omzet van meer dan €4,1 miljard. Het
bedrijf is beursgenoteerd in Frankfurt en München (ISIN: DE000LED4000; WKN: LED400;
Trading symbol: OSR). Aanvullende informatie is te vinden op www.osram.com

