Pametne stavbe
Parkirne rešitve

Das intelligente Parkhaus

Inteligentna rešitev osvetlitve za
parkirišča
Do sedaj je bila osvetlitev parkirišč ena od stvari predvsem za operaterje: drago.
S kombinacijo LED tehnologije z integrirano senzorsko tehnologijo in zmožnostjo
brezžičnega omrežja je STEINEL ustvaril inteligentni sistem osvetlitve, ki
izpolnjuje dejanske zahteve. Njegova učinkovitost se znatno poveča s popolno
rešitvijo, od načrtovanja do izvajanja. Koncept rešitve STEINEL ne vključuje le
strojne opreme, temveč tudi programsko opremo in storitve.
Osvetljena parkirišča potencialne stranke dojemajo kot varnejše in prijetneje.
Inovativni svetilni sistemi STEINEL proizvajajo več svetlobe z manj energije – le
takrat, ko je to potrebno. To zmanjšuje izdatke in povečuje udobje razsvetljave na
parkirišču.
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Building Intelligence

Tehnologija je naša strast s
pionirsko dušo in izkušnjami do
pametnejše zgradbe
Od leta 1959 smo se razvili od pionirja do vodilnega v tehnologiji in inovacijah v tehnologiji senzorjev.
V lastnih razvojnih centrih se ustvarjajo inteligentni izdelki svetovno priznanega ugleda. V ta namen
se osredotočamo na inovacije in dolgoživost.
STEINEL že več kot 70 let razvija rešitve za
prihodnost. Leta 1959 je Heinrich Wolfgang Steinel v
Rheda-Wiedenbrücku ustanovljen STEINEL. Z
vstopom g. Inga Steinela v poslovno upravljanje leta
2004 je STEINEL dosledno razvijal svoje
Tehnološki in inovacijski voditelji v segmentih trga za
nadzor svetlobe in gradenja, razvitih s tehnologijo
senzorjev in toplotnimi orodji. STEINEL že od leta
2002 uporablja tehnologijo visoko frekvenčnega
senzorja za odkrivanje aplikacij v sobah in stavbah.

Danes blagovna znamka STEINEL ponuja izdelke in
rešitve za industrijo, profesionalne uporabnike in
storite sami. Proizvodnja poteka v lastnih obratih
podjetja v Nemčiji, Švici, na Češkem, v Romuniji in
Moldaviji. Narejeno v Evropi je koncept uspeha za
STEINEL. Partnerji in hčerinske družbe distribuirajo
naše izdelke v
62 držav. S 1.600 zaposlenimi smo zdaj vodilni v
svetu pri uporabi senzorsko nadzorovane LED
tehnologije in ponujamo pravo svetilnost za vsako
situacijo.

Portfelj STEINEL za intiligentne stavbe
Vse več inteligentnih sistemov za gradnjo
dekontrola se uporablja v najrazličnejših vrstah
stavb. Stavba postaja inteligentna. Na ta način
lahko prihranimo energijo, ponavljajoče se
procese lahko avtomatiziramo, olajšamo uporabo
in delovanje prostorov in objektov ter dosežemo
povsem novo dimenzijo funkcije in
prilagodljivosti. Naša nova generacija senzorjev
pomembno prispeva k temu.

Ne samo nadzorujejo svetlobo, ampak štejejo
ljudi in ujamejo resnično prisotnost. To je
STEINEL-ova vizija za izgradnjo inteligence.
Projektna skupina bo še naprej delala na
omrežnih rešitvah v laboratoriju za inovacije in
tudi v
Sistemi nam bodo pomagali, da bodo zgradbe v
prihodnosti pametnejše.

Internetna Senzorika
LED-Technik
IoT (Internet of Things)

Upravljan
je inovacij na področju
razvoja raziskav
HERZEBROCK-CLARHOLZ

I-LAB

Tehnologija

Deutschland
zdravje

varnost

LEIPZIG-MÖLKAU
Deutschland

učinkovit
ost

udobje

CHISINAU
Republik Moldau
trajnost

LIBEREC
Tschechien

Task Force

Skupina
strokovnjakov za
razvoj in trženje

EINSIEDELN
Schweiz
CURTEA DE ARGES
Rumänien

4

Netzwerk

Partnerska mreža na
področjih svetovanja,
prodaje, tehnologije in
trženja
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Use Case Parkhaus

Inteligentno parkirišče
True Presence®

Visoka kakovost svetlobe - nizek strošek
RS PRO Connect R-Serie
Round und Square

Parkirna razsvetljava je lahko draga, če jo je treba zagotoviti 24/7. Z LED svetilkami z dolgim
poljem RS PRO Connect 5100 in svetilkami serije R se gradi brezžični LED sistem
osvetlitve, ki z zaznavanjem prisotnosti in brezžičnim omrežjem prek Bluetootha prihrani
energijo za nastavitev svetlobnih con. Če sistem zazna pešce ali avtomobile, je pot pred
njimi 100 odstotkov osvetljena. Če ni zaznanega gibanja, se osvetlitev izklopi v zatemnjeno
udobje ali v celoti. Zato je vedno dovolj svetlobe, kjer je potrebna. Dobro osvetljeno
parkirišče zagotavlja varnost in izgleda privlačneje od zunaj.

RS PRO Connect 5100 LED

Parkhaus

Über Bluetooth verbunden

Inteligentni senzorji in senzorske luči
Odvisno od zaznanega gibanja in
izmerjene vrednosti svetlosti se vklopi
prezračevanje. Območja brez lastnine
so osvetljena z osnovno svetlobo od 10
do 50 odstotkov.

Hitra montaža in zakašnjenje
Brezžično omrežje zaslonov zmanjšuje
napor pri namestitvi in omogoča lažje in
prilagodljivejše načrtovanje. Ustrezne
nastavitve (e.B. stopnja zatemnitve) in
skupinske nastavitve so narejene prek
aplikacije.

Največji prihranek stroškov
Energijsko učinkovite LED in
inteligentna nadzorna
tehnologija zmanjšujejo
porabo energije. S tem
prihranimo do 90 odstotkov

.

tekočih stroškov

Tekoča svetloba s funkcijo roja Ko se vozila
ali ljudje premikajo skozi parkirno garažo, se
osvetlitev pred njimi aktivira na 100
odstotkov. Če se premikanje ne zazna, je luč
po določenem časovnem obdobju
zatemnjena ali izklopljena..

6

Zajamčenih občutkov varnosti
Temno parkirišče ali stopnišče se redko zdi
vabljeno. Funkcija comfort svetlobe RS PRO
Connect 5100 in serije R rešuje ta problem. V
primeru popolne odsotnosti rešitev STEINEL še
vedno ponuja zatemnjeno svetlobo za
varčevanje z energijo in obiskovalcem še vedno
zagotavlja varnost in udobje.
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Benefits

Nadzor osvetlitve na podlagi
potreb
S svetilko RS PRO Connect 5100 z dolgim poljem
lahko parkirišče optimalno osvetlimo okoli ure. Naj bo
dan ali noč, gibanje ali ne, se vedno prilagodi uporabi.
Ko avtomobili vstopajo v parkirno garažo ali ljudje
pridejo iz stopnišč, rešitev STEINEL ponuja idealno
luč tudi pred prvim korakom – ki ga omogoča inteligente, brezžično omrežje svetilk. Na ta način je
energetska učinkovitost združena z idealnim udobjem
osvetlitve.

Pametne rešitve
Ugodnosti za upravljavca
parkirišča in obiskovalca
Upravljalec parkirišča

Obiskovalec

Zmanjšajte stroške obratovanja za razsvetljavo
na minimalno

Udobje in občutek varnosti pri vstopu
na parkirišče

Brezskrbno delovanje svetlobnega sistema z
neobvezno pogodbo o vzdrževanju

Ni temnih vogalov pri avtomatu, na vratih ali
hodnikih

Prijazna namestitev in prilagodljivo načrtovanje
zahvaljujoč brezžičnem omrežju svetilk

Na stopnišču je pred prihodom gosta
osvetljena naslednja nadstropja.

Strojna oprema, programska oprema,
namestitev in napeljava iz enega
samega vira

Optična privlačnost od znotraj in zunaj

Popolno načrtovanje osvetlitve s strani lastne
pisarne za načrtovanje
Optimalna osvetlitev okrog ure
Dolga življenjska doba svetilk

Več svetlobe za več
osebne varnosti
Osvetlitev parkirišč gre za izboljšanje
vizualnih razmer 24 ur na dan, na vseh
parkiriščih.
Skrbi. Dobro osvetljena parkirna mesta
dajejo občutek več udobja in osebne
varnosti. Najmotenejša LED tehnologija
zagotavlja optimalno osvetlitev. Svetila so
opremljena z visoko frekvenčnimi
senzorji, ki uravnavajo svetlobo glede na
premike na parkirišču.

Povezana razsvetljava uskladi udobje, varnost in

energetsko učinkovitost

RS PRO Connect 5100 LED

RS PRO Connect R-Serie

Menjava straže na parkiriščih, kleteh, dvoranah,
garažah, hodnikih in vseh sobah, ki so še vedno
opremljene s starimi kadmi. V bistvu je zelo preprosto:
uporabljate obstoječo napeljavo, namestite na obstoječe
luknje, brezžično povežete novo namestitev in nastavite
vse parametre preko aplikacije.

Ta svetilka ne očara le s funkcijami od pravice do zahteve,
temveč tudi z zmanjšanim dizajnom, ki je namenjen
številnim aplikacijam. tehnologije, ki bo prava odločitev ne
le danes, ampak tudi jutri.

Rezultat: najnovejša tehnologija svetilke na osnovi,
najmodnejša lahkost uporabe s številnimi funkcijami in
neposrednimi prihranki stroškov zaradi najvišje energetske
učinkovitosti.
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Visoko natančni RF senzor prisotnosti, vroče in
nevtralne bele variante z do 3200 lumeni. Osvetlitev
ozadja, udobje svetlobe, baterija zasilna luč, prilagodljiv
čas spremljanja in omrežno povezovanje z območji. In
vse to lahko nastavite prek aplikacije.
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Intelligentes Licht

Izračun pametne stavbe "Parkirišče"
parkirišče Zürich z 240 luči
Mer.v
re.

Brez Connected Lighting

Z Connected Lighting

Velikost parkirišča

m2

7.320

7.320

Moč v Standby

kW

2,388

0,0186

max. Moč delovanja

kW

19,26

7,98

Posebna Moč

W/m

2,63

1,09

Parkirišče s polnim
delovnim časom

h/a

5.318

1.009

Poraba energije parkirišče

kWh/
a

102.426

8.052

Strošek/kWh

€

0,16

0,16

Strošek na leto

€

16.388,16

1.288,32

Posebna poraba energije

kWh/
m2

13,99

1,1

Energieeinsparung
Parkhaus

%

2

92%

Letno privarčevanje

15.100 €

Vrednost investicije

35.000 €

Povratek investicije (ROI)

Stefan Gasser
Geschäftsführer eLight GmbH
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Intiligentna svetloba

Po 2 eh letih

"Razsvetljava na parkirišču Heuried (Švica) je ustrezala najboljšemu
tehničnemu stanju pred LED obdobje pred konverzijo: najučinkovitejšim
fluorescentnim cevim, elektronskim balastom in infrardečim detektorjem
prisotnosti. Dejstvo, da je pretvorba v senzorske luči STEINEL kljub temu
prinesla prihranek 92 odstotkov, je skoraj nepredvidljivo – vendar jasno
dokazano z meritvami nosilnega orodja.
Poleg povečanja učinkovitosti omrežnih svetil so integrirani senzorji RF z
minimalnim časom spremljanja ene minute in znižanjem na osnovno luč (še
15 minut) prinesli visok varčevalni učinek. In kaj sledi: osvetlitev in
porazdelitev svetlobe sta
osvetlitev je vidna bolje kot stara."

Integracija treh inovativnih tehnologij v svetlobne
sisteme prihrani energijo in povečuje kakovost svetlobe:

LED

LED je do zdaj najučinkovitejši svetlobni vir z
odločilnimi dodatnimi lastnostmi. Lahko ga
preklapljamo skoraj brez hlajenje, deluje
neomejeno tudi pri nizkih temperaturah
pretvorbe in se lahko učinkovito zatemni.

RF senzor: Visokofrekvenčni senzorji
STEINEL zaznavajo premike brez odlašanja
in brez omejitev "občutljivosti" zaradi
temperature okolice in strukture gibanja
predmeta, ki ga je treba odkriti.

Stanovanjski blok Heurid,
Zürich
Modernizacija parkirne garaže z 240 najmočnejšimi
senzorsko-vlažnimi sobnimi lučmi RS PRO Connect
5100 LED z inteligentno omrežnim svetlobnim sistemom.
Pretvorba dosega prihranek energije 92 %.

Park-and-Ride Parkirišče,
Bamberg
Novi park-and-ride park v Bambergu ponuja več
varnosti v temi zahvaljujoč inteligentni razsvetljavi.
Tukaj je nameščenih 65 senzorskih luči, povezanih
z Bluetoothom, za več svetlobe.

Brezžična povezava: inteligentna nastavitev
svetil na radijski osnovi ustvarja okvir za
popolno izkoriščanje potenciala LED
osvetlitve. Svetila izmenjujejo informacije za
zaznavanje dobave in merjenje svetlosti
med seboj in s tem zagotavljajo učinkovito
osvetlitev, ki temelji na potrebam.

Brezžično omrežje svetilk zmanjšuje inštalacijo in omogoča
lažje in prilagodljivejše načrtovanje. STEINEL operaterjem
parkirišč ponuja popolno podporo pri izbiri pravih senzorjev,
načrtovanju, povezavi na lokalno programsko platformo do
sprejetja delovnega sistema.
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Veleprodaja ep d.o.o, Sr. Bitnje 70 , 4209 Žabnica
Www. Veleprodaja-ep.si
E-mail: info@veleprodaja-ep.si
Telefon: 00386 40 856 555

