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Deze oplossing kan niet alleen snel geïnstalleerd en 
eenvoudig in bedrijf gesteld worden maar staat ook 
garant voor flexibele lichtregeling op de gewenste 
hoogte, maximale energie-efficiëntie en een veilige 
werkomgeving. 

SylSmart Connected Industry heeft dankzij de combinatie 
van aanwezigheidsdetectie en daglichtregeling met 
draadloze groepering en programmering een ongelooflijk 
snelle terugverdientijd. Bovendien vormt het dankzij de 
samenwerking met onze partners het ideale platform 
om verlichtingsinstallaties naar een hoger niveau te 
tillen, zodat u uw bedrijfsmiddelen kunt monitoren 
en beheersen en daardoor uw exploitatiekosten kunt 
verlagen.

SylSmart Connected 
Industry verenigt de 
voordelen van draadloze 
technologie en geavanceerde 
verlichtingsbesturing en 
combineert deze tot een 
robuuste oplossing die 
ideaal is voor veeleisende 
omgevingen zoals magazijnen 
en fabrieken.
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Slimme verlichting 
voor de industrie

SylSmart Connected Industry is een uiterst slim 
lichtbesturingssysteem dat de behoeften van de 
industrie centraal stelt.
Het systeem kan eenvoudig geïnstalleerd en in bedrijf gesteld worden. Robuustheid, bedrijfszekerheid, 

flexibiliteit, schaalbaarheid, een hoge efficiency en weinig onderhoud vormen de kern van deze oplossing.

 + Hoge efficiency, weinig onderhoud  
Slimme lichtregeling levert een maximale 

energiebesparing op. Elke armatuur beschikt over 

aanwezigheids- en daglichtdetectie. 

 

Dankzij de samenwerking met onze partners 

biedt SylSmart Connected Industry geavanceerde 

monitoringmogelijkheden die tevens bij kunnen 

dragen aan lagere exploitatiekosten.

 + Robuust en bedrijfszeker 
Een systeem is zo robuust als zijn zwakste 

schakel. SylSmart Connected Industry is 

ontworpen voor veeleisende industriële 

omgevingen. Hiertoe maakt het gebruik van 

stabiele en beveiligde draadloze frequenties 

en van robuuste sensoren en armaturen 

die uitermate geschikt zijn voor industriële 

toepassingen.

 + Flexibel 
Omdat de industrie vele verschillende 

toepassingsgebieden kent, is het een absolute 

noodzaak dat de oplossing flexibel op deze 

verschillende behoeften inspeelt.  

 

Als uw bedrijfsbehoeften veranderen, moeten 

uw voorzieningen opnieuw ingericht worden. 

De SylSmart-verlichtingsbesturingen kunnen 

met minimale hinder voor uw bedrijfsprocessen 

eenvoudig aangepast en daarna weer 

probleemloos in bedrijf gesteld worden.

 + Schaalbaar 
SylSmart Connected Industry kan volledig 

afgestemd worden op uw behoeften, of uw 

gebouwen nu klein of groot en laag of hoog zijn. 

Begin met één gebouw en breid het systeem 

vervolgens uit naar al uw gebouwen en locaties.
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IP65

Geen extra besturingskabels

Elke armatuur is draadloos, waardoor de installatie 

snel en eenvoudig verloopt. Omdat er geen extra 

besturingskabels nodig zijn, is de installatietijd korter en 

de hinder minimaal.

Maximale energiebesparing

Elke armatuur is uitgerust met volledig instelbare 

aanwezigheids- en daglichtsensoren. Dit garandeert 

een fijnmazige lichtregeling die een energiebesparing 

van wel 90% op kan leveren.

Lokale lichtregeling

Dankzij de draadloze groepering en programmering 

hoeft er geen enkele concessie gedaan te worden aan 

het gebruiksgemak en de energie-efficiëntie. U regelt 

eenvoudigweg de verlichting per ruimte, locatie of 

toepassing.

Centrale monitoring

Met SylSmart Connected Industry kunt u tevens 

het stroomverbruik en de status van uw systeem 

monitoren, zodat u uw verlichtingskosten optimaal kunt 

beheersen en onderhoud effectiever kunt plannen.

Integratie in gebouwbeheersystemen

SylSmart Connected Industry kan verbonden worden 

met gebouwbeheersystemen, zodat op basis van zijn 

gegevens andere gekoppelde diensten voor gebouwen 

zoals luchtbehandeling en beveiliging slimmer en 

efficiënter gaan functioneren.

Robuuste armaturen, robuuste 
besturingselementen

Alle armaturen en de bijbehorende 

besturingselementen hebben beschermingsgraad 

IP65. Dit betekent dat ze bestand zijn tegen zware 

weersomstandigheden. Het robuuste en schaalbare 

systeem is uitermate geschikt voor de in de industrie 

gebruikte communicatietechnologieën en ideaal voor 

toepassingen met een hoogtebereik van 6 tot 15 meter.

Maatwerk

SylSmart Connected Industry is een systeem waarover 

u de zeggenschap hebt. U kunt het zelf helemaal naar 

eigen behoefte inrichten, zonder dat u de hulp van 

dure experts in hoeft te roepen.

Belangrijkste kenmerken

Slimmere lichtregeling 
in combinatie met 
energiemonitoring en 
centrale regeling kan Tot 
90% energiebesparing

Edward Lees, Global Senior Product Line 
Manager, Smart Lighting & Controls
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Financieel gunstige
lichtregeling

Gebruikelijke eigendomskostenGebruikelijke exploitatiekosten

Voorbeeld van totale eigendomskosten
De gangbare terugverdientijd van SylSmart Connected Industry is slechts drie jaar. Dankzij de 

combinatie van geavanceerde draadloze en daglichtsensoren kan het energieverbruik tot wel 75% 

teruggebracht worden. Door centrale monitoring en energiemonitoring kunnen de besparingen zelfs 

oplopen tot 90%. SylSmart Connected Industry is voor uw bedrijf de ideale oplossing om enorme 

kostenbesparingen te realiseren.

Traditioneel Uitsluitend
LED

SylSmart

Onderhoud Koolstof kost Elektriciteit

75%
€

Jaar

10 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bestaand product Zonder sturing Sylsmart
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HOGE MAGAZIJNSTELLINGEN FABRIEK

DISTRIBUTIECENTRUM MAGAZIJN

Gebruiker van een  
gebouw
Bedrijfszekere verlichting zonder 

energieverspilling - Met een geavanceerd 

lichtregelsysteem brandt de verlichting waar 

en wanneer het nodig is.

Jaar op jaar verbeteringen - Bespaar jaar 

op jaar meer energie door het systeem te 

finetunen.

Facilitair manager
Effectieve planning van onderhoud 

- Een slecht werkend lichtregelsysteem 

kan een aanzienlijke kostenpost en een 

veiligheidsrisico zijn. Door monitoring van 

de stand van zaken kunt u onderhoud 

effectiever plannen en sneller in actie 

komen bij een probleem.

Bredere systeemintegratie - Door 

de verlichting te koppelen aan uw 

gebouwbeheersystemen kunt u uw 

bedrijfsmiddelen optimaal beheren en 

beheersen.

Neem voor meer informatie contact op 
met uw vertegenwoordiger van Sylvania 
of stuur een e-mail naar  
sylsmart@sylvania-lighting.com 

Eén oplossing voor vele behoeften

Slimme industrie 
ontsloten

Optimale bedrijfsvoering 
met gegevens die door uw 
verlichting verzameld zijn

Bezettingsanalyse 
Bedrijvigheid detecteren zodat u weet hoe uw ruimtes gebruikt 

worden en waar de knelpunten zitten.

Uw verlichtingsnetwerk gebruiken om via voordelige sensoren 

personeel te lokaliseren en belangrijke bedrijfsmiddelen te 

volgen.
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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.
Copyright November 2017 Feilo Sylvania Europe Limited

sylvania-lighting.com
A Feilo Sylvania Company

Deze brochure is geproduceerd met FSC-gecertificeerd 
materiaal uit duurzame en verantwoord beheerde bronnen.

Het merkteken van 
verantwoordelijke bosbouw


