Slimme verlichting, nu nog eenvoudiger

Gedecentraliseerd
besturingssysteem
Geïntegreerde
intelligentie
Snelle
installatie
en configuratie
Schaalbaar

Ingebouwde
beveiliging

De efficiëntie-uitdagingen van
uw gebouw aangaan
80%

van de
verlichtingsinstallaties is
verouderd

30% van de energie

in commerciële gebouwen
wordt verbruikt door
verlichting
een besparing van

65% met

energiezuinige verlichting
en een slimme
lichtregeling*

WETTELIJK GEREGELD EN GESTIMULEERD
Overal ter wereld is het een uitdaging om
gebouwen efficiënter te maken op een groot
aantal gebieden zoals vervuiling, verspilling en
energiegebruik. De opwarming van de aarde
bepaalt de agenda voor klimaatverandering, dus
daarom is de methode waarmee deze
uitdagingen worden aangegaan zeer belangrijk:
1. Volgens de laatste EU-richtlijn op het gebied
van energie-efficiëntie moeten gebouwen in
2030 een energiebesparing van 32,5% bereiken
ten opzichte van een "business as usual"scenario.;
2. Deze verandering wordt ondersteund door
lokale incentives en certificeringsmogelijkheden.
Door van energiebesparing een belangrijke pijler
van de operationele strategie te maken,
bespaart u energie en kan uw gebouw beter
aan de eisen voldoen.
DE MOGELIJKHEID
Volgens een EU-energieonderzoek* is
80% van de verlichtingsinstallaties in
commerciële gebouwen verouderd,
vaak zijn ze al meer dan 20 jaar oud
en zullen ze in 2050 nog steeds in
gebruik zijn.

BRON VOOR CIJFERS: DG ENERGY, EU ENERGY IN FIGURES, 2012.
* REFERENTIE IS: LBNL (LAWRENCE BERKELEY NATIONAL LABORATORY)
** BRON: THE NATIONAL HUMAN ACTIVITY PATTERN SURVEY (NHAPS)

Slimme verlichting
in een handomdraai

In deze commerciële gebouwen vertegenwoordigt
de verlichting tot 30% van de verbruikte energie.

SylSmart Connected Building is een professionele slimme verlichtingsoplossing
die ideaal is voor retrofit-vervangingen in commerciële binnentoepassingen.

Door van de traditionele, inefficiënte verlichting
over te schakelen op LED in combinatie met een
slimme lichtregeling, kan gemakkelijk een
energiebesparing van 65% of meer* worden
bereikt. Met verlichting kunnen aanzienlijke
besparingen worden bereikt. Maar deze
energiebesparing mag niet ten koste gaan van
de aanwezigen.

Dit unieke systeem combineert de voordelen van geïntegreerde intelligentie
verdeeld over een gedecentraliseerd netwerk zodat een maximale productieve tijd wordt
gegarandeerd.

JUISTE
PLEK

JUISTE
HOEVEELHEID
LICHT

JUISTE
TIJD

90% VAN ONZE TIJD
WORDT DOORGEBRACHT
IN GEBOUWEN**

EFFICIËNTIE OF COMFORT VOOR DE
AANWEZIGEN?
Energiebesparing is een belangrijke maatstaf voor hoe
goed een gebouw functioneert. Maar dit mag niet
ten koste gaan van het comfort van de aanwezigen.
Een goed presterend gebouw moet de gezondheid
en het welzijn bevorderen zonder dat alleen wordt
gekeken naar de energierekening. Ruimten moeten
comfortabel zijn, we brengen per slot van rekening
90% van onze tijd door in gebouwen. Het juiste
evenwicht is van het grootste belang.

SylSmart
HEEFT HET ANTWOORD
Licht moet worden geleverd in de juiste
hoeveelheid, op de juiste plek en op het juiste
moment zodat een dergelijk evenwicht kan
worden bereikt. SylSmart Connected Building
combineert ingebouwde sensoren met een
geavanceerde automatisering voor een
intelligente lichtregeling in hoogwaardige
verlichtingsarmaturen en biedt een echt
intelligent verlichtingssysteem dat aan al deze
drie uitdagingen kan voldoen.
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De volgende generatie lichtregelingen

Eenvoudigere installatie dan ooit tevoren
SYNC
PLANNEN
• Definieer nauwkeurig
uw behoeften
• Plattegrond - visualiseer
uw behoeften

IMPLEMENTEREN
• Voeg snel apparaten
toe aan uw netwerk
• Versnel de voltooiing

ONTWERPEN
• Creëer uw project
• Definieer het
verlichtingsprofiel
• Maak uw instellingen

OPTIMALISEREN
• Pas uw configuratie aan
OP LOCATIE
OPTIMALISEREN

EXTERN
CONFIGUREREN

CLOUD

Traditionele installatie
Sterk verminderde installatietijd

SylSmart

Uitzonderlijk
bewegingsdetectiebereik
Granulaire
controle

Maximaal
comfort

GEÏNTEGREERDE INTELLIGENTIE
In tegenstelling tot traditionele en andere slimme
lichtsturingssystemen biedt SylSmart Connected
Building intelligentie in elke verlichtingsarmatuur
met een sensor die aanwezigheid, afwezigheid en
natuurlijke lichtniveaus op een zeer fijnmazig
niveau kan detecteren.
Deze geïntegreerde sensoren bieden betrouwbare
draadloze mogelijkheden waarbij elke slimme
verlichtingsarmatuur deel uitmaakt van een
responsief systeem.
De installatie van SylSmart Connected Buildingverlichtingsarmaturen is net zo eenvoudig als de
installatie van traditionele verlichting omdat er geen
extra draden zijn. Het bewegingsdetectiebereik is
optimaal omdat elke verlichtingsarmatuur een
sensor bevat. U hebt nauwkeurige controle die
optimaal comfort biedt aan de gebruikers van het
gebouw.
Het systeem biedt een maximale flexibiliteit bij de
nieuwe afstemming van de verlichting op elk
nieuw ruimte-indelingsschema.
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INGEBOUWDE BETROUWBAARHEID
De meeste verlichtingssystemen zijn gebaseerd op
een gecentraliseerde systeemarchitectuur en
hebben vaak één zwakke plek.
Met de verdeelde intelligentie in elke
verlichtingsarmatuur heeft SylSmart Connected
Building geen extra centrale apparaten in het
systeem nodig, het werkt op een
gedecentraliseerde manier. Bovendien is er geen
extra bedrading nodig wat de installatie
vereenvoudigt.
• geen verplichte gateway
• minimaal risico op hinder
en stilstand
• gemak van systeemuitbreiding
met gefaseerde implementatie
• gemoedsrust door de beveiliging
die is ingebouwd

VERSNELDE INSTALLATIE
Lichtsturingssystemen kunnen niet altijd eenvoudig
worden gerealiseerd, vooral als het gaat om het
renoveren van bestaande installaties of om dit te
doen in bezette ruimten. Met SylSmart Connected
Building is een gefaseerde installatie mogelijk, en
de installatie van SylSmart-verlichtingsarmaturen is
een eenvoudige procedure zonder ingewikkelde
stappen. De configuraties kunnen extern worden
gecreëerd vanuit het comfort van uw kantoor en
de implementatie op locatie wordt versneld met
geavanceerde en intuïtieve tools voor mobiele
apps. Het minimaliseert de hinder van de
aanwezigen, er hoeft geen onnodige tijd meer op
locatie worden doorgebracht en het zorgt voor de
beveiliging en betrouwbaarheid van het systeem.

SylSmart Connected Building heeft een modulaire,
schaalbare infrastructuur die een eenvoudige
afstemming op verschillende projectgrootten
mogelijk maakt en die gefaseerde implementaties
mogelijk maakt. Wij doen al het lastige werk zodat u
dat niet hoeft te doen.
Onze intuïtieve en eenvoudig te gebruiken SylSmart
Connected-app, met zijn webgebaseerde en mobiele
platform, zorgt voor een soepele installatie met
optimalisatie als de volgende stap.

Bespaar tijd

Beheers
de kosten

Minimale
hinder

"Omdat het systeem van nature plug-and-play is, kunnen we apparaten in zeer korte tijd vervangen en kunnen we ze
ook per ruimte/zone en gebied configureren. Dit geeft ons het grote voordeel dat we in specifieke perioden kunnen
werken in gebouwen terwijl de aanwezigen kunnen doorwerken. Er is dus minimale hinder voor de eindgebruiker.
Wat betreft de voltooiing van het systeem was ik positief verrast. Ik had verwacht dat het complexer zou zijn.
De aanmaak van nieuwe gebieden of de wijziging van parameters is zeer intuïtief. Technici op locatie kunnen met een
absoluut minimum aan instructies de benodigde wijzigingen aanbrengen met een smartphone of tablet."
TINO BRACKE, PROJECTMANAGER RELIGHTING, QUINTIENS NV (VEOLIA-GROEP)
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Perfecte controle
Lichtniveaus en
kleurtemperatuur

voor comfortabele ruimten

Daglichtdetectie

B

C

A

Aanwezigheid
Groepering en
verlichtingsscènes

Sneller te
configureren

Veiliger

Visueel
inzichtelijk

Zeer
configureerbaar
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GEOPTIMALISEERD COMFORTABEL LICHT
SylSmart Connected Building is een geavanceerd
systeem dat alle kenmerken bevat die van een
moderne lichtsturingsoplossing worden
verwacht:
– aanwezigheid/afwezigheid
– lichtniveaus en kleurtemperatuur
– daglichtdetectie
– groepering en verlichtingsscènes
80% van de mensen is ontevreden met de
kantoorverlichting*, ze willen de mogelijkheid
en de vrijheid hebben om deze te personaliseren
en te regelen zodat deze aan hun behoeften
voldoet. Pas uw verlichting aan in een
handomdraai
– met SylSmart Connected Building is volledig
en intuïtief maatwerk mogelijk.

De lichtsturingstechnologie biedt de
juiste hoeveelheid licht en geeft de
aanwezigen de mogelijkheid om de
sfeer te bepalen en aan te passen, wat
resulteert in comfortabele ruimten.

* BRON: THE NATIONAL HUMAN ACTIVITY PATTERN SURVEY (NHAPS)

EENVOUDIG ONDERHOUD
SylSmart Connected Building is een
langetermijninvestering met lage
exploitatiekosten en nog lagere
onderhoudskosten. Plattegronden brengen uw
gebouw digitaal in kaart en bieden een
holistische, flexibele en duurzame oplossing die
eenvoudig is te gebruiken en aan te passen voor
veranderende werkruimten. Als de
kantoorindelingen worden gewijzigd, kunt u de
verlichting eenvoudig opnieuw configureren
zonder een ingewikkelde training.
U kunt de onderhoudskosten beheersen en de
stilstandtijd en hinder voor de aanwezigen
minimaliseren. Bovendien wordt er een veilige
back-up van uw instellingen gemaakt in de
cloud.
Met een eenvoudige training van de operatoren
hebben onze systemen weinig tot geen
onderhoud nodig; u kunt het zelf doen.

HET JUISTE LICHT WAAR U HET NODIG HEBT
SylSmart Connected Building is geschikt voor alle delen van het gebouw. Of het nu gaat om een etage of om het gehele gebouw,
het kan worden toegepast op de behoeften van individuele ruimten. Dit systeem maakt het eenvoudiger om veranderingen aan
te brengen zodat u zich gemakkelijk kunt aanpassen aan veranderende indelingen met een intuïtieve lichtregeling. U kunt uw
verlichting op elk moment snel en kostenefficiënt opnieuw afstemmen of aan uw netwerk toevoegen. Met SylSmart Connected
Building kan elk plan werkelijkheid worden.

A

Open ruimte

Dynamische en diverse behoeften
Creëer een dynamisch
responsieve omgeving
Open ruimten zijn gemeengoed in
gebouwen. Hoe zorgt u ervoor dat alle
aanwezigen zich comfortabel voelen
zonder energie te verspillen?
Met een bewegings- en luxsensor in
elke verlichtingsarmatuur kunnen grote
ruimten eenvoudig worden
onderverdeeld om groepen
verlichtingsarmaturen te creëren die
kunnen samenwerken en een
nauwkeurige en op maat gemaakte
verlichtingservaring bieden in alle
ruimten.
De toevoeging van handmatige sturing,
via batterijloze schakelaars, betekent
dat gebruikers de automatische
instellingen kunnen overschrijven om
aan hun individuele behoeften te
voldoen en erop kunnen vertrouwen
dat het altijd werkt.

B

Vergaderruimte

Taakspecifieke
verlichtingsbehoeften
Gebruikersvriendelijke,
nauwkeurige verlichting
Als u een vergaderruimte gebruikt, wilt u
dat de technologie meteen en altijd werkt.
Als u een presentatie geeft, wilt u ervoor
zorgen dat de verlichting aan de voorkant
gedimd en aan de achterkant helderder is
zodat de aanwezigen in de ruimte uw
presentatie kunnen volgen en tegelijkertijd
ook de bureaus goed verlicht zijn.
Het is ook belangrijk dat de verlichting niet
blijft branden zodat er geen energie wordt
verspild.
Aangepaste scènes kunnen opnieuw
worden opgeroepen met een druk op de
knop, en de afwezigheidsdetectie zorgt
ervoor dat de verlichting wordt
uitgeschakeld na een bepaalde periode.
Bespaar energie en houd tegelijkertijd
comfortabele functionele vergaderingen.

C

Gemeenschappelijke ruimte

Multifunctionele ruimten
Verlichting op maat voor
maximaal comfort en ultieme
flexibiliteit
Moderne kantoren zijn eclectische en
multifunctionele ruimten met
afgescheiden ruimten die voor alles
kunnen worden gebruikt, van werken
tot het nemen van een pauze,
informele bijeenkomsten en meer.
Wat als uw verlichting zowel
geautomatiseerd als handmatig kan
worden geregeld? Met SylSmart
Connected Building is dit allebei
mogelijk, en ook eenvoudig te
realiseren.
Met functies als zonering, scèneinstelling, aanwezigheidsdetectie en
daglichtdetectie voelen medewerkers
zich ontspannen, comfortabel en
productief op kantoor.
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Gebouwd op een geavanceerd,
Schaalbaar

tot 8000 apparaten.
INTEROPERABILITEIT

Gegevensinzichten

Lighting as a Host
(LAAH) gereed voor
spannende nieuwe IoTdiensten

Interoperabel

integreren met andere
systemen en diensten
voor gebouwen.

Toekomstbestendig

eenvoudig te upgraden
en ondersteund in
de toekomst

EEN BRUG NAAR DE TOEKOMST
Bij Sylvania geloven we in open, interoperabele
systemen. Veel eigen systemen hebben een
onzekere toekomst – als u uw
verlichtingssysteem hierop bouwt, riskeert u
afhankelijkheid van één leverancier, veroudering
enz.
Connected Building maakt gebruik van een
gekwalificeerd Bluetooth®-netwerk in zijn
verlichtingsarmaturen. Dit is een veelgebruikte
open, maar veilige netwerkoplossing met
compatibiliteit tussen verschillende systemen en
u kunt erop vertrouwen dat het ook in de
toekomst wordt ondersteund.

Draadloos

geen nieuwe kabels nodig,
ideaal voor beschermde
gebouwen

Alomtegenwoordig
vertrouwd en veelgebruikt
communicatieplatform

VOORDELEN VOOR VERLICHTING
GEKWALIFICEERD BLUETOOTHNETWERK
De Bluetooth®-netwerkspecificaties
definiëren een interoperabele many-tomany (m:m) netwerkoplossing voor
draadloze Bluetooth Low Energy (BLE)technologie. Ideaal voor besturings-,
bewakings- en automatiseringssystemen
waarbij tientallen, honderden of duizenden
apparaten op betrouwbare en veilige wijze
met elkaar moeten communiceren.

open en veilig platform
BEVEILIGING IS INGEBOUWD
Ontworpen met beveiliging als centraal
uitgangspunt en een breed scala aan
beveiligingsmaatregelen zoals cyclische sleutels,
bescherming tegen herhalingsaanvallen en
preventie tegen man-in-the-middle-attacks.
Over de beveiliging wordt op alle niveaus van het
systeem goed nagedacht en deze wordt continu
onder de loep genomen.

ALTIJD ALLES ONDER CONTROLE – GEBRUIKERSTOEGANGSHIËRARCHIE
Toegangsrechten: toegangsbeheer met meerdere niveaus maakt het
voor verschillende belanghebbenden met verschillende
verantwoordelijkheden mogelijk om toegang te krijgen tot verschillende
onderdelen van het systeem met een aangepast weergavedoel dat is
ontworpen voor hun specifieke behoeften.
Herstel: verlies nooit de controle – als u uw accountgegevens vergeet,
kunt u uw toegang altijd herstellen.

Voor meer informatie
over systeembeveiliging
gaat u naar
www.bluetooth.com

Bluetooth®gekwalificeerd
netwerk

EIGENAAR

MANAGER

INSTALLATEUR

EINDGEBRUIKER

volledige toegang,
kan niet worden
verwijderd

medewerkers beheren,
wijzigingen initiëren

kan wijzigingen aanbrengen, apparaten
toevoegen/beheren

alleen bekijken,
verlichting regelen,
geen wijzigingen

Uw favoriete verlichtingsarmaturen zijn
zojuist slimmer geworden
SylSmart Connected Building is beschikbaar in een groot aantal verlichtingsarmaturen waardoor u in alle vrijheid de juiste,
eenvoudig te onderhouden oplossing kunt kiezen die u niet afhankelijk maakt van een specifieke leverancier. Als u iets
bijzonders nodig hebt, bieden wij aangepaste varianten aan die specifiek zijn afgestemd op de behoeften van uw project.

Van nature
betrouwbaar

Multifunctionele
sensor

met many-to-many multi-path
messaging, geen zwakke plek

OPTICLIP

Uitzonderlijk
bewegingsdetectiebereik

OPTIX

Granulaire controle

RANA
START PANEL

Geen extra
draden vereist
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Een win-winkeuze voor iedereen

Consultancy

SylSmart Connected Building biedt voordelen voor alle belanghebbenden omdat het ervoor zorgt dat er geen tijd wordt
verspild, het de kosten verlaagt en het meer comfort en efficiëntie biedt.

Turnkey
levering

Interoperabiliteit

Garantie

Aangepast
productontwerp

Klantondersteuning
Financiering

FACILITAIR MANAGER
De facilitair manager houdt doorgaans
toezicht op de contracten voor de
diensten voor gebouwen en heeft de
verantwoordelijkheid om ervoor te
zorgen dat de verlichting blijft werken.
Naast toegang tot het systeem met
behulp van een computer of
smartphone zijn gebruiksgemak en
betrouwbaarheid enkele van de
belangrijkste voordelen.
Volledig aanpasbare
en flexibele verlichting
Betrouwbare werking
en veilige toegangscontrole
voor de gebruiker
Toegevoegde waarde en
mogelijkheid tot up-selling

INSTALLATEUR
Het installeren van het systeem kan niet
eenvoudiger. Er zijn geen extra draden
nodig en er hoeven ook geen extra
sensoren geïnstalleerd te worden. Het is
niet anders dan bij een normale installatie
van de verlichting.
Van tevoren configureerbaar vanaf een
externe locatie, snel op locatie te
voltooien
Geen extra hardware, bedrading
of IT-infrastructuur vereist
Eenvoudige retrofit-vervanging

ENERGIEMANAGER
De energiemanager werkt met de
energie-efficiëntie van de faciliteit, en
zelfs de organisatie. De bewaking van het
energieverbruik, de beoordeling van
commerciële beslissingen op het gebied
van duurzaamheid en het zoeken naar
mogelijkheden om de energie-efficiëntie
te verhogen, zijn essentieel. SylSmart
Connected Building V3 richt zich op de
dagelijkse behoeften voor alle niveaus van
belanghebbenden in commerciële
gebouwen.
Maximale besparingen met
inachtneming van de laatste
voorschriften
Kan helpen bij certificaten voor
efficiënte gebouwen, voldoen aan
duurzaamheidsdoelstellingen
Gegevensgestuurde analyse ter
ondersteuning van verbeteringen
ten opzichte van vorig jaar

EEN SLIMME INVESTERING

Productie

Een complete oplossing
MEER DAN ALLEEN LICHT
Sylvania biedt meer dan alleen verlichting. We zijn een gerenommeerd bedrijf met meer dan 100 jaar ervaring in de productie
over de hele wereld, SylSmart-expertise en 3 R&D-centra, een complete turnkeyprojectbeheerservice, unieke
maatwerkmogelijkheden voor het productontwerp en nazorgservice.
Met ons bewezen succesvolle klantenbestand met ons slimmere SylSmart-verlichtingsplatform helpen we u graag om
meer te bereiken.

GARANTIE
Bij Sylvania zijn we trots op de kwaliteit van onze producten.
SylSmart Connected Building-producten en -systeemkwaliteit wordt ondersteund door een garantie
van 5 jaar. Volg de link naar onze website voor meer informatie
https://www.sylvania-lighting.com/en-int/warranty/warranties

SUCCESVERHALEN

Het SylSmart Connected Building-systeem is een investering die goed is besteed.

Exploitatiekosten

Systeemkosten
Armaturen

Besturingselementen

Installatie

Inbedrijfstelling

Elektriciteit

Koolstofkosten

Actuele
OPEX

Initiële investering

DALI

Alleen led
LED-verlichting heeft een goedkoop beginpunt,
maar de controle om ervoor te zorgen dat er geen
energie wordt verspild, ontbreekt.
DALI-armaturen lijken misschien minder duur, maar
de lichtregeling, extra draden en de voltooiing
voegen al snel een aanzienlijke kostenpost toe.
SylSmart Connected Building, met zijn uitzonderlijke
besturingsprofielen, biedt energiebesparende
functies die vanaf het begin zijn geïmplementeerd.

DALI

SylSmart

Efficiënte lichtbronnen die slecht werken of
ingeschakeld blijven als dat niet nodig is, leiden tot
een overmatig energieverbruik.
Met de geavanceerde, gedecentraliseerde
lichtregeling van SylSmart zijn uitzonderlijke
samengestelde energiebesparingen van wel 68%
mogelijk vergeleken met de situatie waarbij er
helemaal geen lichtregeling is.

Alleen
led
SylSmart
Connected

Tijd

Terugverdientijd <5 jaar

SylSmart Connected Building is de slimme keuze
voor investeringen met een terugverdientijd van
doorgaans 5 jaar, wat 1,5 jaar sneller is dan bij DALI
en een nieuw efficiëntieniveau biedt.

Productiviteit en comfort
van slimme verlichting

Slimmer en helderder
Benelux-hoofdkantoor

• Slimme sensoren voor gebruikerscomfort en -efficiëntie
• Onderhoudsarme verlichtingsinfrastructuur
“Dankzij de slimme verlichtingsoplossingen van Sylvania hebben we
een perfecte mix kunnen bereiken van stijlvolle, heldere verlichting
die is geïntegreerd met slimme technologieën waarmee we de
innovatieve mogelijkheden hebben kunnen laten zien waarvan we
allemaal kunnen profiteren in het toekomstige kantoor”

• Verbeterd comfort, maximale energiebesparing
• Flexibele werking door draadloze verlichting
“SylSmart kan zeer eenvoudig worden geïntegreerd met
minimale aanpassingen aan de bestaande bekabeling! Dankzij
de geïntegreerde daglicht- en bewegingssensoren bereiken we
met minimale inspanningen een zeer energie-efficiënte en
slimme verlichtingsoplossing"

PHILIPPE HOSTENS MARKETINGMANAGER VOOR BIS|ECONOCOM

ARNE VANDERMEULEN PROJECTINGENIEUR VOOR ENGIE SOLUTIONS

sylsmart@sylvania-lighting.com

sylvania-lighting.com/connected-building

Hoewel alles in het werk is gesteld om de technische gegevens van
deze publicatie zo nauwkeurig mogelijk te maken, zijn de specificaties
en de prestatiegegevens voortdurend aan verandering onderhevig.
Neem voor de meest actuele informatie contact op met Feilo Sylvania
International Group Kft.
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