
SylSmart 

Slimmere verlichting.  
Slimme keuze.
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Wat u kunt bereiken met slimme verlichting

Slimme verlichting omvat meer dan enkel en alleen licht. Het 

gaat over controle en efficiency. Door de toepassing van 

monitoring op afstand en het gebruik van natuurlijk daglicht, 

programmering en energie- en statusrapporten kan SylSmart 

de energiekosten van veel bedrijven drastisch verlagen 

en voldoen aan wet- en regelgeving en certificeringen 

(waaronder Breeam, ECA, BCO, LEED, DGNB en Estidama).

Toekomstbestendig met SylSmart

SylSmart brengt verlichting een stap verder. Door nu te 

investeren in een slim verlichtingssysteem dat steeds via een 

draadloos netwerk geügraded kan worden, heeft u steeds een 

modern up-to-date systeem met de nieuwste technologie.

Meer dan verlichting

Met SylSmart zet u een toekomstgerichte stap richting naar 

het Internet of Things (IoT). Door het creëren van slimme 

gebouwen die gegevens verzamelen en analyseren, kan de 

verlichting samenwerken met andere facilitaire voorzieningen.

Slimme verlichting 
creëert op 
meerdere 
manieren waarde
Investeer in de toekomst van uw bedrijf

Wist u dat 39%* 
van de in een 
bedrijfspand 
gebruikte 
elektriciteit naar 
de verlichting 
gaat?
* Bron: IHS Markit 2017

Sylvania heeft een diepgaand inzicht in de trends in zowel 

de verlichtings- en de bouwsector als op andere terreinen, 

zoals gebouwbeheer en digitalisering. We weten wat 

ondernemingen drijft en we weten dat in het huidige 

uitdagende economische klimaat – waarin 39% van alle in 

een bedrijfspand gebruikte energie naar de verlichting gaat* – 

efficiency echt cruciaal is. 

Daarom zijn onze SylSmart-oplossingen eenvoudig te 

installeren en zelfs nog eenvoudiger in te stellen, te gebruiken 

en te onderhouden. Hierdoor kan elk bedrijf de kracht van 

verlichting benutten en naar eigen behoefte toepassen.

SylSmart. Slimmere verlichting. Slimme keuze.
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SylSmart-oplossingen

Standalone BeyondConnected

1

2

3

Ruimte voor ruimte: eenvoudige 

installatie en energie-efficiënt

 + Een draadloze, kosteneffectieve en slimme 

plug-and-play verlichtingsoplossing voor 

kleinere installaties

 + Eenvoudig te installeren en onderhoudsvrij

 + Intuitief gebruik voor een prettige 

gebruikservaring

Verbindt complete verdiepingen 

of gebouwen met slimme 

verlichtingsbesturing

 + Beheer en regeling van een groot 

gebied en mogelijkheid om meerdere, 

samenwerkende gebieden te regelen

 + Eenvoudig te installeren en in te stellen

 + Maximale energiebesparing en optimaal 

gebruikscomfort

 + Naadloze samenwerking van onderdelen

 + Alle voordelen van een draadloos systeem

Slimme bedrijfsgebouwen

 + Integratie met het Internet of Things (IoT)

 + Ongekend slimme en gestroomlijnde 

verlichtingsoplossing dankzij volledige 

connectiviteit en gegevensanalyse

 + Gebouw- en locatiebrede integratie

 + Bezettingsanalyse

 + Volgen van de bedrijfsmiddelen

 + Locatiegebaseerde diensten



4

SylSmart Standalone Room is een 

kosteneffectieve oplossing voor 

kleine kantoren, vergaderruimtes, 

klaslokalen en gangen. Deze oplossing 

biedt draadloze besturing die snel en 

eenvoudig ingesteld kan worden. Met 

de intuïtieve app kunnen de armaturen 

met draadloze technologie gemakkelijk 

geïnstalleerd en zelfs nog gemakkelijker 

ingesteld worden. Via de wandschakelaar 

kan het lichtniveau simpel afgestemd 

worden op de lichtbehoefte tijdens een 

vergadering of presentatie. De armaturen 

worden automatisch aangestuurd door 

de aanwezigheidssensor, waardoor de 

energie-efficiëntie altijd optimaal is.

Maximale controle,  
minimale installatie
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* De wandschakelaar moet via een Android-apparaat met NFC en Android-app gekoppeld worden aan 
een verlichtingsgroep.

Slimme verlichting door regeling via 

app*

Het instellen van armaturen gaat volledig via 

de app.

 + Armaturen instellen

 + Energie-efficiënte profielen aanmaken

 + Scènes instellen

 + Wandschakelaars instellen

 + Timers instellen

Draadloos gestuurd armatuur

 + Naadloze plug-and-play 

compatibiliteit dankzij 

geïntegreerde draadloze 

besturing

 + Geen extra besturingskabels 

nodig - alleen een 

netspanningsaansluiting 

Draadloze schakelaar

 + Geen kabels

 + Geen batterijen 

 + Ultieme flexibiliteit en 

keuzevrijheid bij plaatsen van 

schakelaars 

 + Geen onderhoud

Sensortechnologie

 + Automatische regeling van 

armaturen op basis van 

aanwezigheid of beschikbaar 

natuurlijk licht

SylSmart Standalone Room is een energie-efficiënte en flexibele 

verlichtingsoplossing die ultieme controle biedt en eenvoudig 

geïnstalleerd en ingesteld kan worden.

 + Een draadloze, kosteneffectieve en slimme plug-and-play 

verlichtingsoplossing 

 + Grote flexibiliteit en weinig onderhoud dankzij batterij- en 

draadloze wandschakelaars

 + Ideaal voor kantoor- en studieruimtes zoals vergaderruimtes, 

klaslokalen en gangen

 + Snelle en eenvoudige installatie en onderhoudsvrij

 + Gemakkelijk in te stellen via intuïtieve smartphoneapp

 + Gebruiksvriendelijke instelling van scènes door afzonderlijke of 

groepsgewijze regeling van armaturen

 + Automatische in- en uitschakeling van lampen via sensoren

SylSmart 
Standalone Room
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Kenmerken en voordelen

Kenmerken SylSmart
Standalone Room

PIR-sensor Bekabelde 
DALI

Overig 
draadloos

Lage kosten voor vernieuwing ✔ ✔ ✖ ✖

Installatiegemak ✔ ✔ ✖ ✖

Energiebesparing ✔ ✔ ✔ ✔

Regelbaar licht ✔ ✖ ✔ ✔

Flexibiliteit ✔ ✖ ✖ ✖

Weinig onderhoud ✔ ✔ ✖ ✔

Eenvoudige instelling ✔ ✔ ✖ ✖

Minimale hinder tijdens installatie ✔ ✔ ✖ ✔

Draadloze besturing en accessoires staan 

garant voor flexibiliteit en zeer weinig 

onderhoud. Met de intuïtieve app kan de 

verlichting snel en eenvoudig ingesteld 

worden en kan iedereen de gewenste 

aanpassingen doen (waaronder installatie 

achteraf), zodat het systeem afgestemd is op 

de gewijzigde indeling en de behoeften van 

de ruimte en haar gebruikers.

Conclusie

Een onopvallend, nauwkeurig regelbaar en 

kosteneffectief systeem waarmee zonder 

noemenswaardige hinder energie bespaard 

en scènes ingesteld kunnen worden.

Maximale controle, minimale installatie

Welke voordelen 
levert het u op?

“Standaard PIR-systemen 
zijn onvoorspelbaar, naar 
mijn mening zelfs 
prehistorisch aan het 
worden Dit systeem vult 
het gat tussen 
basisbesturingen en DALI.” 
Facilitair manager
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−35%

Installateur
 + Snel en eenvoudig te installeren zonder 

complexe bekabeling

 + Test en inbedrijfstelling via 

gebruiksvriendelijke app

Eigenaar
 + Geen nieuwe bekabeling van verlichting bij 

veranderd gebruik van ruimtes

 + Energie-efficiëntie en besturing zonder 

complexiteit van traditionele oplossingen

Gebruiker
 + Instelling van elke armatuur helemaal 

afgestemd op lichtbehoefte

 + Eenvoudige werking: automatisch via 

sensoren of handmatig via schakelaars

Consultants
 + Ontwerpflexibiliteit dankzij compleet 

aanbod van armaturen en niet-bekabelde 

schakelaars

 + Eenvoudige aanpassing aan latere 

veranderingen in indeling van ruimtesBekabelde 
besturing

SylSmart

Investeringsuitgaven

Inbedrijfstellingskosten

Installatiekosten

Besturingsapparatuur

Armaturen

Installatie

 + Lichtpunt voor lichtpunt vervangen

 + Geen extra bekabeling

Ontwerp

 + Geen gateways of centrale 

besturingsapparatuur nodig

 + Geen voorzieningen voor extra 

besturingskabels nodig

Overdracht

 + Niveaus voor autorisatieverificatie  

instellen

 + Beschikbaarheid van met 

wachtwoord beveiligde  

toegang

Installatie in 3 simpele 
stappen

NFC – On3

Koppel de schakelaar, stel 
sensor in en maak scènes aan 
voor armaturen via intuïtieve 
SylSmart Standalone Room-app.

1

Verwijder oude en installeer 
nieuwe armatuur. Sluit dan 
fase, aarde en nul aan. Bevestig 
sensor en stel parameters in.

2 P/LN

Sluit sensor aan op netspanning.

Hoe het werkt

N

L

Legenda
Fase Neutraal Draadloze sturing 3G/4G/WIFI

Wandschakelaar Sensor SylSmart draadloos armatuur
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Uw favoriete scènes 
dankzij
multifunctionele 
lichtsturing

 + Creativiteit in uw hand. Creëer de perfecte lichtsfeer voor 

uw toepassing, product of kunstwerk. Alles kan moeiteloos 

en draadloos ingesteld worden: van kleurtemperatuur, 

kleur (RGB) en dimmen tot scènes, animaties en timers. 

 + Geen nieuwe kabels nodig – Alle besturingselementen zijn 

geïntegreerd in de armatuur. Sluit gewoon de armatuur aan 

en schakel hem in.

 + Verander het lichtniveau via de app en stel zo vaak u maar 

wilt verschillende scènes in. U hoeft geen gespecialiseerde 

deskundigen in te schakelen.

 + U hoeft niet de ladder op om het lichtniveau of de 

kleurtemperatuur van uw armatuur aan te passen. Tot op 

een afstand van maximaal 5 m kunt u via uw smartphone 

of tablet alles instellen.

 + Of het nu overdag of ’s avonds is, uw display waarschuwt 

u wanneer tijdgestuurde instellingen geactiveerd worden. 

Hierdoor kunt u uw lichtscènes afstemmen op het niveau 

van het buitenlicht en op de gebruikssituatie van uw 

gebouw.

SylSmart Standalone Scene Setting is een draadloze, 

kosteneffectieve, flexibele en toekomstbestendige 

oplossing waarmee u uw armaturen kunt aansturen 

en uw lichtscène in kunt stellen.

Systeemoverzicht

Draadloze 

schakelaar

Smartphone 

of tablet

Armaturen met draadloze 

technologie

SylSmart 
Scene Setting
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Snel en eenvoudig 
scènes instellen

Eenvoudig in te stellen en te gebruiken
Met het SylSmart-systeem zijn het instellen van 
nieuwe scènes en het aanmaken van groepen een 
fluitje van een cent:

1. Neem uw smartphone of tablet en open de app.

2. Selecteer de armatuur waarvan u de instellingen 
wilt wijzigen.

U kunt nu afhankelijk van de gebruikte armatuur het 
dimniveau, de kleurtemperatuur en de kleur van een 
armatuur of groep armaturen instellen.

Draadloos: ideaal voor vernieuwing en 
eenvoudig te installeren
Onze draadloze apparaten zijn slim van zichzelf. 
Alles wat u nodig hebt, is al in de geïnstalleerde 
armatuur ingebouwd. U hoeft zich niet druk te 
maken over extra besturingskabels, waardoor 
u bespaart op de kosten voor installatie en 
gespecialiseerde elektriciens en het minder tijd kost 
om SylSmart in uw gebouw te installeren.

Dynamische en tijdgestuurde scènes
Het systeem is voorzien van een interne klok die 
scènes automatisch in kan schakelen. Zo bent 
u zonder dat u er iets voor hoeft te doen altijd 
verzekerd van de juiste scène.

Gebruikerscontrole
De gebruiker kan zonder enige moeite controle 
uitoefenen. Via de intuïtieve app kan elke gebruiker 
de verlichting eenvoudig regelen. Daarnaast maakt 
een draadloze schakelaar, die via een optionele 
app ingesteld kan worden, het gebruik van een 
smartphone of tablet overbodig. 

Veilig
Draadloos hoeft helemaal niet onbeveiligd te zijn. 
Als standalonesysteem zonder IT-integratie is het 
systeem niet op afstand toegankelijk. Het SylSmart 
Standalone Scene-besturingssysteem is dankzij vier 
selecteerbare beveiligingsniveaus veiliger dan veel 
bekabelde besturingssystemen.

Robuust en schaalbaar netwerk: geen extra 
besturingsapparatuur
Voor SylSmart Standalone Scene Setting is geen extra 
besturingsapparatuur nodig. De besturingselementen 
zijn geïntegreerd in de armatuur en maken gebruik 
van een “mesh”-netwerk tussen armaturen, 
waardoor er geen centrale besturingsapparatuur of 
gateways nodig zijn.

Toekomstbestendig
Via draadloze updates kan het systeem automatisch 
bijgewerkt worden, zodat uw besturingssysteem 
altijd up-to-date is en vlekkeloos werkt. Het enige 
wat u hiervoor nodig heeft, is een smartphone met 
een internetverbinding.

Belangrijkste kenmerken

Scène 1: alles 100% aan

Scène 2: alles 50% gedimd

Scène 3: presentatiemodus
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SylSmart Connected Building maakt gebruik 

van de nieuwste technologie en biedt u de 

ervaring van uiterst slimme lichtbesturing. 

Dankzij de in elke armatuur geïntegreerde 

kleine, onopvallende maar krachtige 

sensor, de draadloze communicatie en zijn 

zelflerende vermogen verschaft dit systeem 

u volledige controle over uw verlichting. 

En dat zonder extra kabels, zonder 

extra besturingsapparatuur en zonder 

inbedrijfstelling. Het systeem stelt zichzelf 

automatisch in bedrijf door het aanleren 

van bewegingspatronen en voert zelf 

aanpassingen uit. Het is een ongelooflijk 

slim systeem dat hard voor u werkt.

Slimme, flexibele en 
zelflerende verlichting,  
altijd en overal

Bewegingssensor (slechts 5 mm)

Ingebouwde SylSmart-technologie die 

klein, onopvallend en krachtig is

Sensor voor omgevingslicht

SylSmart  
Connected Building
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SylSmart Connected Building is een uiterst slim en 

gedecentraliseerd lichtbesturingssysteem waarmee bedrijven 

heel eenvoudig hun verlichting kunnen regelen en aanzienlijke 

energiebesparingen kunnen realiseren via nauwkeurige 

regeling van elk armatuur op basis van aanwezigheid en 

natuurlijk daglicht.

Neem eens even de tijd om in uw kantoor rond te kijken. 

Hoeveel lampen branden er op volle lichtsterkte boven lege 

bureaus? Hoeveel licht wordt er verspild in de gangen en in 

weinig gebruikte ruimtes?

SylSmart maakt gebruik van de nieuwste technologie voor 

continue aanwezigheidsdetectie en meting van het niveau van 

natuurlijk licht, zodat het niveau van het kunstlicht volledig 

aangepast kan worden aan uw behoeften. Drukke ruimtes 

zoals foyers en gangen zijn altijd helder en goed verlicht, 

terwijl het licht in rustigere ruimtes zoals vergaderruimtes 

en minder gebruikte delen van het kantoor geleidelijk aan 

automatisch gedimd wordt om energie te besparen.

Deze geavanceerde verlichtingsbesturing kan 

bedrijven een besparing van wel 87% opleveren. Zo 

kunnen ze de hoogst mogelijke energiebesparing 

realiseren en bijdragen aan het verkrijgen van 

duurzaamheidscertificaten voor hun gebouwen, zoals 

het BREEAM-certificaat.

Automatisch instelling
Nadat ze ingeschakeld zijn, maken de armaturen 

automatisch verbinding en stellen ze zichzelf in.  

Naadloze samenwerking
Als leverancier van totaaloplossingen hebben we 

alle onderdelen getest en garanderen we dat ze 

naadloos samenwerken.  

Geen extra 
besturingsapparatuur
U hoeft enkel en alleen de armaturen te installeren  

en elektrisch aan te sluiten. 

Dynamische aanpassingen
SylSmart past het licht automatisch aan wanneer 

het avond wordt, mensen komen en gaan  

en het gebruik van een ruimte verandert. 

Volledig draadloos
Er zijn geen besturingskabels nodig, waardoor het 

onderhoud nog eenvoudiger wordt.
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Automatische in-

stelling en leren van 

aanwezigheids- 

patronen

100%

100%

100%

60%

80%

80%

30%

30%

0%

50%

Werkt automatisch als één systeem

1.  Elk armatuur herkent en werkt automatisch samen 
met haar buren.

2.  Elke sensor laat het andere sensoren in de buurt 
weten wanneer er een persoon gedetecteerd is.

3.  Dankzij het collectieve zelflerende vermogen 
voorspelt het systeem waar de betreffende gebruiker 
naartoe gaat en stelt op basis daarvan het lichtniveau 
automatisch in.

4.  Elk armatuur geeft vervolgens feedback, zodat het 
systeem continu blijft leren.

SylSmart installeren en in gebruik nemen is heel eenvoudig. Installeer de 

armaturen, schakel ze in en uw verlichtingssysteem kan gebruikt worden. 

Er hoeft verder niets in bedrijf gesteld te worden. Armaturen met 

SylSmart-technologie detecteren automatisch de omgevings-

omstandigheden en stellen op basis daarvan de verlichting in.

Vanaf het moment dat de unit ingeschakeld is, begint het SylSmart-

systeem bewegingspatronen in de ruimte te leren. Dankzij het zelflerende 

vermogen detecteert elk sensorknooppunt bewegingen en werkt het 

samen met zijn buren om te begrijpen hoe de ruimte gebruikt wordt. 

Hierdoor ontstaat er een voorspellend lichtbesturingssysteem. Het systeem 

blijft continu leren. Als er veranderingen in het bewegingspatroon 

optreden, past het zich automatisch aan.

Een systeem 
dat weet 
wat u nodig 
hebt

1
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Gebruik van natuurlijk daglicht Flexibiliteit

100%

100%

100%

60%

80%

80%

30%

30%

0%

50%

Armaturen met SylSmart-
technologie bieden de meest 
geavanceerde 
lichtbesturingsoplossing. Hiermee 
kunnen bedrijven geld besparen 
en beschikken de gebruikers over 
een comfortabele werkomgeving.

Natuurlijk daglicht is een gratis maar vaak vergeten lichtbron. 

Wanneer er gewerkt wordt met de verschillende cycli van de 

dag, kan het energieverbruik drastisch omlaag. SylSmart-

armaturen detecteren het beschikbare daglicht, zodat ze de 

energiebesparing en het gebruikscomfort op elkaar af kunnen 

stemmen. Er hoeft niets ingesteld te worden. Het systeem 

meet, leert en monitort de sterkte van het beschikbare 

natuurlijke daglicht en dimt automatisch de verlichting. Indien 

nodig kan er een exact lichtniveau gekalibreerd worden via de 

app. Dit zorgt voor:

 + Optimalisatie ter plaatse

 + Constante verlichtingssterkte

 + Gepersonaliseerde verlichtingservaring

 + Constante lichtopbrengst

 + Constante verlichtingssterkte

 + Maximale en minimale lichtniveaus

Via de SylSmart-app kunnen gebruikers de instellingen van 

het systeem optimaliseren en zo de mogelijkheden om op hun 

verlichting energie te besparen optimaal benutten. Daarnaast 

kan elk armatuur of armatuurgroep precies ingesteld worden 

zoals u het wilt. Denk hierbij aan lichtniveaus, uitschakeling 

bij afwezigheid en fadetijden. Bovendien kunnen via de 

app armaturen gegroepeerd en wandschakelaars ingesteld 

worden. Hierdoor bent u verzekerd van een gepersonaliseerde 

verlichtingservaring.

2

3

4

“Een uiterst slim en autonoom 
lichtbesturingssysteem.”

Edward Lees, Global Senior Product Line Manager, 
Smart Lighting & Controls
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Belangrijke  

belanghebbenden

Wij creëren waarde, 
overal waar u ons 
gebruikt

Vastgoedontwikkelaar

 + Geen vertragingen – De inbedrijfstelling 

van een lichtbesturingssysteem kan soms 

leiden tot vertraging bij de oplevering. 

Omdat SylSmart in werking treedt zodra de 

armaturen van stroom voorzien worden, 

zijn er geen vertragingen. Uw gebouw kan 

op tijd open.

 + Nakomen van planningsafspraken – Er 

is een toenemende druk om energie-

efficiënte gebouwen te maken en zo een 

bouwvergunning te krijgen. SylSmart is een 

kosteneffectieve oplossing om extra punten 

te krijgen op de duurzaamheidscertificaten 

van uw gebouwen, zoals het BREEAM-

certificaat.

Gebouweigenaar

 + Hoger rendement  – SylSmart staat 

garant voor optimale verlichting en een 

groener gebouw. Uw energieverbruik 

daalt, wat uw pand aantrekkelijker maakt 

met mogelijk hogere huurprijzen.

 + Kortere periodes zonder verhuur – 

Wanneer er een nieuwe huurder in een 

gebouw trekt, hoeft de verlichting niet 

opnieuw in bedrijf gesteld te worden. De 

huurder kan er sneller in, waardoor de 

verhuurder de periodes zonder verhuur kan 

verkorten.

 + Lagere onderhoudskosten – Slecht 

werkende lichtbesturingssystemen zijn 

een veelvoorkomende oorzaak van 

onderhoudsverzoeken. Er is gebleken dat 

de eenvoud van het SylSmart-systeem én 

het ontbreken van zogenoemde ‘single 

points of failure’ (SPOF’s) – kritische 

systeemcomponenten die het hele systeem 

stilleggen als er een storing in optreedt 

– storingen aanzienlijk verminderen en 

daardoor het aantal onderhoudsverzoeken 

sterk reduceren.

Huurder

 + Flexibiliteit – Huurders kunnen ruimtes 

opnieuw indelen zonder hernieuwde 

inbedrijfstelling of verplaatsing van 

sensoren, omdat het SylSmart-systeem zich 

automatisch aanpast.

 + Jaar op jaar verbeteringen – Bespaar 

jaar op jaar meer energie door het systeem 

te finetunen.

 + Beheersing van energieprestatie/

ESOS-verbeteringen – Huurders hebben 

vaak weinig controle over mogelijke 

energiebesparende maatregelen, zoals de 

kwaliteit van de isolatie in hun gebouw. 

Met SylSmart kunnen aanzienlijke 

energiebesparingen gerealiseerd worden 

door armaturen eenvoudigweg stuk voor 

stuk te vervangen.
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Belangrijke toepassingsgebieden

Gezondheidszorg

Onderwijs

Luchthavens

KantorenDatacentra

Gangen

Logistiek / magazijnen
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Levenslang geld 
besparen
SylSmart is een goede investering die u tijdens 

elke fase van de levenscyclus van het project geld 

bespaart: van ontwerp en installatie tot overdracht 

en gebruik. Bovendien krijgen de gebruikers van uw 

gebouw de hoogst mogelijk lichtkwaliteit.

SylSmart is een van de eerste lichtbesturingsoplossingen die 

zowel vanuit financieel oogpunt als het gebruikscomfort 

verstandig is. Voor bestekschrijvers en kopers van verlichting 

is het belangrijk het juiste evenwicht te vinden tussen 

prestaties en kosten. Een besturingssysteem bespaart energie; 

SylSmart staat garant voor maximale energiebesparing én een 

comfortabele werkomgeving.

Door het gebruik van armaturen met SylSmart-technologie 

kunt u niet alleen genieten van omgevingen met een 

werkelijk ongeëvenaarde verlichting maar ook profiteren 

van aanzienlijke besparingen op uw investeringsuitgaven en 

exploitatiekosten.Voorbeelden van totale eigendomskosten

Cijfers op basis van SylSmart-armaturen van 50 W module 600 x 
600 mm (49 standaard en 17 nood). Hiervoor had het ziekenhuis 66 
armaturen van 4 x 18 W met een energieverbruik van 62.270 kWh.
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sturing

SylSmart

Investeringsuitgaven
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Geen 
sturing

-68%

SylSmart

Exploitatiekosten

In dit voorbeeld zijn de cijfers berekend op basis van een open 
kantoorruimte met 83 standaard T8-armaturen van 64 W module 
600 x 600 mm. Naast de lagere installatie- en inbedrijfstellingskosten 
levert dit scenario indrukwekkende besparingen en een lager 
energieverbruik per jaar op.

-10%

Dali

Sy
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en

SylSmart

Investeringsuitgaven
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st
en

Dali

-40%

SylSmart

Exploitatiekosten

OPMERKING: de cijfers dienen slechts ter illustratie. De kosten zijn 
afhankelijk van de specifieke klantsituatie.

Inbedrijfstelling

Installatie

Besturingselementen

Armatuur

CO2-kosten

Elektriciteit

Herinrichting van open kantoor: 

SylSmart vs. DALI

In vergelijking met DALI:
10% lagere investeringsuitgaven

20% extra besparing per jaar

Gewoonlijk 1,5 jaar snellere terugverdientijd

Ziekenhuisgang 

SylSmart vs. geen sturing

In vergelijking met uitsluitend 
ledarmaturen:
1.9 jaar terugverdientijd (in plaats van 2,3 jaar)

68% extra besparing op jaarlijkse exploitatiekosten (EUR)



17

 + Lichtniveaus

 + Time-outs

 +  Fadetijden

 +  Vooraf ingestelde 

parameters

 + Groepering

 + Groepswaarden 

bewerken

 + Aan groep toevoegen

 + Uit groep verwijderen

 + Nieuwe groep 

aanmaken

 + Multigroep

 + Aanwezigheidsfunctie 

voor gangen

 + Gebruik van natuurlijk 

daglicht

 + Instelling van 

wandschakelaars*

 + Beveiliging netwerk

App voor iOS (Apple) en Android (Google)

Om het systeem te optimaliseren en het 

gebruikscomfort en de energie-efficiëntie te 

maximaliseren, downloadt u de app in de App 

Store (Apple) of in Google Play. Via de app kunt u 

uw SylSmart-systeem volledig aan uw behoeften 

aanpassen.

SylSmart-wandschakelaar

Hiermee kunt u lichtscènes regelen en armaturen 

in een bepaald gebied dimmen. Een kenmerk van 

de wandschakelaar is dat er een vooraf ingestelde 

lichtscène geselecteerd kan worden om bijvoorbeeld 

een presentatie extra glans te geven.

De wandschakelaar is draadloos en bevat geen 

batterijen. Hierdoor is hij onderhoudsvrij en kan hij 

overal geplaatst worden, zelfs op een glaswand. 

De wandschakelaar moet ingesteld worden via een 

Android-apparaat met NFC.

“Ik heb bij verschillende projecten 
gebruik gemaakt van SylSmart-
oplossingen. Het installeren gaat 
25% sneller dan de installatie van 
een DALI-oplossing.” 

Filip Salembier, Electrolyse

Accessoires

* De wandschakelaar moet ingesteld worden 
via een Android-apparaat met NFC.

5m

5–7m (max distance)
7m (max distance)

7m

7.5m

5m
3m

Technische gegevens

Dekking van aanwezigheidsdetector — Binnen / commercieel Dekking van aanwezigheidsdetector

Kantoor
5-7m (max afstand)



Armaturen vormen binnenkort – ongeacht 

hun vormgeving – het kloppende hart van 

de digitale infrastructuur van elk gebouw. 

Ze worden al voorzien van stroom, zijn 

met elkaar verbonden en hebben hun 

eigen plek, waardoor ze ideaal zijn voor 

slimme technologieën, zoals sensoren 

voor bewegingsdetectie, omgevingslicht, 

luchtkwaliteit, temperatuur, geluidsniveau en 

het volgen van bedrijfsmiddelen. 

We voorspellen dat klanten uiteindelijk een 

verlichtingsoplossing gaan kiezen die het best 

in hun informatiebehoeften kan voorzien. 

Het wordt een keuze die afgestemd is op de 

bedrijfsstrategie.

SylSmart 
Beyond

Verlichting die het 
slimme gebouw 
ontsluit

SylSmart  
Beyond



Met Beyond verleggen we continu de 

grenzen van verlichting. Er zijn vijf 

aandachtsgebieden die we verder  

willen ontwikkelen:

Met Beyond kan alles

 +Monitoring van stand van 
zaken en planning van 
onderhoud 
Uw verlichtingsinfrastructuur monitoren 

om werking en naleving van effectieve 

onderhoudsplanning te waarborgen.

 +Bredere systeemintegratie: 
Gegevens gebruiken om andere gekoppelde 

diensten voor gebouwen zoals luchtbehandeling 

en schoonmaakdiensten slimmer en efficiënter te 

maken.

 +Bezettingsanalyse en 
ruimtebenutting: 
Begrijpen hoe en waar gebouwen door gasten, 

bezoekers en personeel gebruikt worden.

 +Locatiegebaseerde diensten 

Mensen in een gebouw van A naar B 

helpen via navigatie op hun smartphone of 

klanten specifieke content verschaffen via 

locatiegebaseerde berichten.

 +Bedrijfsmiddelen volgen: 
Via gebouwbreed scannen in realtime door 

voordelige sensoren kan SylSmart belangrijke 

bedrijfsmiddelen volgen en opsporen.



Hoewel alles in het werk gesteld is om de juistheid van de technische 
gegevens in dit document te waarborgen, zijn specificaties en 
prestatiegegevens continu aan verandering onderhevig. Voor de juistheid 
van de huidige gegevens moet daarom contact opgenomen worden met 
Feilo Sylvania Europe Ltd.
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