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Učinkovita uporaba prostora prek Flex
mize in upravljanja sejne sobe
Prilagodljivost in mobilnost oblikujeta vsakodnevno pisarniško življenje
današnjih dni. Tukaj so potrebni inovativni koncepti pisarniškega
prostora, ki omogočajo prilagodljivo uporabo prostora in občasno
rezervirana srečanja in konferenčna področja. Pri Building Intelligence
iz STEINEL je tako učinkovita uporaba prostora mogoča, da se
najemnine in drugi stroški lahko bistveno zmanjšajo.
Ne glede na to, ali delajo v tem ali ostanejo tam, si ljudje želijo
prostora, ki ustreza njihovim zahtevam in željam po udobju.
Inovativna avtomatizacija stavb lahko pomaga uresničiti najbolj
raznolike zahteve za idealno okolje za vse strani z najnižjimi možnimi
stroški energije in vzdrževanja.
Z inteligentnimi tehnologijami je mogoče enostavno izvajati vse
dejavnike, ki določajo dobrost ljudi v prostoru. Poleg tega lahko
inteligentna stavba prispeva tudi k varnosti in zdravju ljudi.
Z najmodernejšo tehnologijo STEINEL omogoča inovativno gradbeno
avtomatizacijo, zaradi česar je delo in s tem povezani delovni prostori
še naprej odporno in učinkovito.
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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 doma. 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 pametna poslopja
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 je
ključni voznik.

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.

True Presence®
True Presence® Multisensor KNX
HPD2
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HERZEBROCK-CLARHOLZ

I-LAB

Deutschland

Technology

zdravje

varnost

LEIPZIG-MÖLKAU
Deutschland

udobje

učinkovi
tost

CHISINAU
Republik Moldau
trajnost

LIBEREC
Tschechien

Task Force
Skupina
strokovnjakov za razvoj
in trženje izdelkov

EINSIEDELN
Schweiz

omrežje
Partnerska mreža na
področjih svetovanja,
prodaje, tehnologije in
trženja

CURTEA DE ARGES
Rumänien

4

5

Flex Desk Live –
Učinkovito organiziranje delovnih mest
Zaradi domače pisarne, potovanj, sestankov ali drugih odsotnosti se nekatera delovna
mesta ne uporabljajo trajno, kar ima nepotrebne stroške. Inteligentni senzorji
obveščajo o trenutni zasedenosti delovnega mesta in omogočajo upravljano dodelitev
s pomembnimi prednostmi učinkovitosti. Zaposleni lahko na primer prepozna prosta
delovna mesta na pametnem telefonu ali na nadzorni plošči na recepciji.

Belegungsplan

Cloud / OnPremises

Inteligentni senzorji za inovativne sisteme
rezervacije sob
Z analizo prostora s HPD2 je mogoče na
prvi pogled ugotoviti prosta delovna mesta.
Zbrane informacije so e.B. neposredno v
sistem upravljanja delovnega prostora
STEINEL.

Nadzorna plošča & pametni telefon
Clear pregled prosto dostopnih delnih
stez. Zaposleni lahko izberejo svoje
sedeže in jih rezervirajo na podlagi
časa ali uporabe. Brez dolgega iskanja
vsi pridejo na svoje mesto.

–
+

Upravljanje
klimatske
naprave in
svetlobe

Pametno načrtovanje zmogljivosti
Analiza zasedenosti in uporabe lahko
bistveno poveča učinkovitost uporabe
pisarniških zemljišč – in s tem ponudi velik
potencial za prihranke.
Hkrati se izogibajo nepotrebnemu širjenju
zmogljivosti.
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Povečanje učinkovitosti z izboljšano notranjo podnebje
in svetlobo
Dobra kakovost zraka spodbuja koncentracijo in
povečuje produktivnost. Zaradi VOC, CO2 in
uravnavanja temperature je manj bolezni in delovna
klima je bolj zdrava. Meritveni podatki se posredujejo
nadzorni plošči in nadzorujejo klimatsko napravo.
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Meeting Room Management Live –
Učinkovita uporaba prostora za zaposlene
S rezerviranimi sobami za sestanke so pogosto kratkoročne odpovedi. Pogosto soba
ostane rezervirana in ni na voljo za druga srečanja. Dobro upravljanje zmogljivosti je
pomembno za optimalno uporabo sejnih sob. Kombinacija inteli- genter senzorjev s
sistemi za rezervacijo sob, kot je .B. Outlook omogoča učinkovito uporabo na podlagi
povpraševanja.

Inteligentni senzorji
Uporaba sejnih sob se lahko
"Odkrivanje človeške prisotnosti" je veliko
učinkovitejše. Edinstveni STEINEL senzor HPD2
lahko zazna tako prisotnost kot natančno število
ljudi v prostoru in tako zanesljivo posreduje
informacije o izkoriščenosti sobe. Prostor lahko
razdelimo tudi na fina območja.
V živo in natančno!
Enostavna komunikacija
Učinkovita uporaba klepetalnih botov
lahko zaposlenim prihrani dragocen
delovni čas. Klepetalnica prevzame
iskanje odpovedi ali iskanja sejnih sob.
Neposredna povezava z poštnimi
sistemi, kot je .B Outlook, združuje
dnevni proces organizacije.

Meeting Room
R o o m 1. 10
R o o m 1. 18

Cloud / OnPremises

R o o m 1. 22
R o o m 1. 31
R o o m 2. 01
R o o m 2. 08

R o o m 2. 20

V živo: Nadzorna plošča & Pametni telefon
Hiter pregled prosto dostopnih sejnih sob
in števila zasedenih sedežev. Poleg tega
se zabeleži stopnja izkoriščenosti, da se
lahko nastavi nastavitev. Če se sestanek
prekine, je soba ponovno na voljo. S tem
prihranite iskanje, ki porabi čas.

Meeting Room 1.22
C-Level Weekly Update
9.00 - 11.00 Uhr

Popolna notranja klima
Multisenzorski
zrak
vedno
zagotavlja prijetno notranjo klimo v
Konferenčna soba. To na splošno
povečuje sposobnost koncentracije
in ga ohranja zdravega.

Review Tom Meyer
11.30 - 12.00 Uhr
Call Chicago
16.00 - 17.00Uhr

Prostorsko načrtovanje
Prikazi v vhodnem območju
sejne sobe prikazujejo trenutna
in prihodnja srečanja.
Na voljo so tudi spontane
rezervacije.

Štetje oseb
Točna analiza in optimizacija
obstoječih prostorov omogoča
upravljanje prostorov in prihrani čas.
Določanje, koliko ljudi je v kateri
sobi je izjemno uporabno za to.

Kantine
Überfüllt
210 Per sonen befinden sich
aktuell in der Kantine

Menü
Tagesger i c ht I
Königsberger Klopse
Tagesger i c ht II
Tagliatelle mit Pute
Tagesger i c ht III
Auberginenauflauf
Salat I
Mit Mozzarella
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Učinkovita uporaba premora
Z uporabo iste tehnologije lahko
uporabo canteen lahko poiščite prek
aplikacije.
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Benefits

Pametne rešitve
Delovni prostor, poln ugodnosti

Popolna notranja klima
Pomembno vlogo igrata udobje in notranja klima v stavbi.
Utrujenost, draženje oči, glavoboli in omotica so posledice
revnega notranjega zraka. Tako imenovani SBS (Sindrom
bolne stavbe) preprečuje prezračevanje v skladu z
zahtevami. Real CO2, vlažnost, VOC in merjenje temperature
ustvarja odlično notranjo podnebje. Okvare bolezni in težave
pri koncentraciji se zmanjšajo.

Inteligentne tehnologije ne zmanjšujejo le stroškov
energije in uporabe v pisarniškem okolju. Številne
dejavnike, ki vplivajo na dobro voljo uporabnikov,
je mogoče optimizirati tudi s holističnimi rešitvami.
Na primer, gradnja obveščevalnih podatkov iz
STEINEL pomaga tudi, da

zahvaljujoč prilagodljivi VOC, CO2 in temperaturni nadzor
vedno daje popolno notranjo podnebje, ki spodbuja
koncentracijo in pomeni manj primerov bolezni. Ciljna
avtomatizacija z stavbno inteligenco STEINEL ponuja
prednosti za operaterja, najemnika in zaposlenega:

Več varnosti načrtovanja za
operaterje

Večja učinkovitost najemnikov

Prihranki energije zahvaljujoč popolni
osvetlitvi in HVAC kontrolam

Učinkovitejše pisarne za rabo
prostorov in sejne sobe

Znatne učinkovitosti

Manj bolezni in spodbujanje koncentracij
zaposlenih zaradi VOC, CO2,
uravnavanja temperature

Več udobja za zaposlene

Je v jedilnici na
voljo prostor?
Zaposleni bi radi vedeli za izkoriščenost
zmogljivosti služabenke, da bi lahko
njihov odmor učinkovit. Zaposleni lahko
prek živih podatkov vidi izkoriščenost
zmogljivosti hči prek pametnega telefona
ali dostopa do nadzorne plošče na
računalniku in se sam odloči, kdaj bo šel
v služabnik. Brez prostih delovnih mest,
čakalna redu na izhodu ali dolga čakanja
med odmorom so potem stvar
preteklosti.

Popolna notranja klima zahvaljujoč
ciljnim HVAC in svetlobnim
predpisom

Zaposleni lahko izbere želeno delovno
mesto

Manj stresa za zaposlene pri iskanju
razpoložljive sejne sobe

Smart Workspace System
SmartWorkspace sistem je bil razvit z našim
partnerjem Campana & Schott. To poenostavlja
vsakodnevni napor organizacije v pisarni s
pametnim povezovanjem senzorjev STEINEL s
pisarniškimi aplikacijami, kot so .B Outlook, Skype
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ali druge rešitve za upravljanje projektov. To
pomeni, da sodobna pisarna zaradi optimizirane
sejne sobe in načrtovanja delovnega prostora ali
avtomatizirane klimatizacije in osvetlitve postaja
še bolj energetsko učinkovita.
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Zmanjšanje stroškov
preko inteligentnih rešitev STEINEL
Cene najema za pisarniški prostor so pomemben dejavnik stroškov v velikih mestih. Z veseljem vam
svetujemo v osebnem pogovoru o prihrankih stroškov z uporabo inteligentnih senzorjev. Zagotavlja
vam zanesljive podatke o izkoriščenosti prostora in vodi do učinkovite izkoriščenosti prostora in
nižjih stroškov.

Primer izračunov
Flex Desk Live
Število delovnih mest

Storitve

Inteligentna
senzortehnologija

Načrtovanje, svetovanje in
koncept

Vključevanje v obstoječe gradbene
avtomobizacije ali obstoječe sisteme
rezervacij

Izdelava posebej izdelanih
nadzornih plošč za posamezne
zahteve strank

Dodatna oprema za vzpostavitev
infrastrukture

Analiza zabeleženih podatkov v
daljšem časovnem obdobju prek
povezave v oblaku

400

Povprečna velikost delovnega mesta

10m2

Stroški najema na m2 (primer: Berlin*)

23,50 Euro

Letni stroški najema vseh delovnih mest

1.128.000,00 Euro

Dodaten ugoden prostor zahvaljujoč Flex Desk Live**

10%

Potencial prihrankov po 5 letih (potencial stroškov prostora)

564.000,00 €

Donosnost naložb (ROI)
Razlogi za privarčevanje

Po cca. 1 letu

Zaradi domače pisarne, potovanj, informacij
ali drugih odsotnosti se nekatera delovna
mesta ne uporabljajo za stalno

STEINEL

Montaža, obratovanje in
vzdrževanje

Sprejetje končne rešitve

Zaposleni preživijo velik del svojega
delovnega časa na sestankih

Meeting Room Management Live
Število sejnih sob
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Povprečna velikost sejne sobe

30 m2

Stroški najema na m2 (primer: Berlin*)

23,50 Euro

Letni stroški najema vseh sejnih sob

169.200,00 Euro

Dodaten uposabljiv prostor prek upravljanja sejne sobe v
živo**
Potencial prihrankov po 5 letih (potencial stroškov prostora)
Donosnost
naložb (ROI)
Razlogi
za privarčevanje

10%
84.600,00 €
Po cca. 3 letih

Ni blokiranja zaradi sestankov pravil,
ki se ne pojavljajo

Krajša srečanja po nepotrebnem ne
blokirajo razpoložljivih sob

Odpovedana srečanja se samodejno
prekličejo v primeru odsotnosti

Ocena/identifikacija sejnih sob, ki se
redko uporabljajo

Ocena nalog v sejni sobi z majhno količino
ljudil

*http://www.manager-magazin.de/finanzen/artikel/immobilien-boom-am-bueromarkt-erreicht-historische-phase-a-1134719.html
**validiert durch Studien aktueller Lösungen im Bereich Meeting Room und Flex Desk
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STEINEL Technology

True Presence®
Natančno zaznavanje prisotnosti z
edinstveno senzorsko tehnologijo
True Presence® STEINEL ponuja novo dimenzijo
zanesljivosti pri natančnem pregledu prisotnosti. S to
edinstveno tehnologijo senzorja lahko podatke pridobimo v
kakovosti, ki je odločilna za učinkovit in učinkovit nadzor
nad stavbami.

True Presence® temelji na visoko frekvenčni zajemanje
okolja. Uporablja se nova senzorska tehnologija z izjemno
visoko ločljivostjo. To omogoča zanesljivo prepoznavanje
prisotnosti osebe v sobi, ne glede na to, kaj počne ali se
premika. Resnična prisotnost® kaže na prisotnost

Human Presence Detection Štetje ljudi v novi dimenziji zahvaljujoč

ko se mikro gibi vitalnih funkcij zaznajo v obliki
tridimenzionalnih dihalnih vzorcev. V kombinaciji z
edinstveno programsko opremo tipala je prisotnost
človeka 100 odstotkov zabeležena. Mikroprocesor
oceni podatke tipala in odpravi potrebo po času
spremljanja. Izmenjava podatkov med različnimi
sistemi je možna prek IP vmesnikov. (.B BACnet,
MQTT, REST API).

True Presence® lahko zajema temperaturo, vlažnost,
CO2, hlapne organske spojine (VOC) in svetlost v
izdelku, zaradi česar je stavba "resnično inteligentna".

Senzorji

tehnologiji visokokakovostnih senzorjev
HpD2 optični detektor prisotnosti ne samo, da lahko jasno zazna prisotnost sedlih ali stoječe osebe, lahko jih šteje tudi v
opredeljenih conah. S to edinstveno tehnologijo lahko tako prisotnost kot natančno število ljudi v prostoru zabeležimo
natančno in v realnem času.

Jedro osebnega senzorja je zelo natančen optični sistem v kombinaciji z
algoritemom nevralne AI (umetna inteligenca). Celostna analiza slike
zagotavlja ustrezne podatke v realnem času. Obdelava slik, izvedena
neposredno v senzorju, zagotavlja informacije o številu oseb in položaju –
slike realnih oseb niso izhodne.

Resnična prisotnost® senzor
To je prvi detektor za snemanje človeškega pred-senza.
Na območju 64 m2 zanesljivo zazna prisotnost in
odsotnost ljudi, "Resnična prisotnost". Njena skupna
površina prisotnosti bi se lahko celo potrojila s predhodno
najbolj 177 m2 v primerjavi s konvencionalnimi detektorji
prisotnosti.

HPD2 ima vgrajene senzorje temperature in vlage. Skupaj z
informacijami o številu prisotnih ljudi je mogoč bolj na potrebe
temelječ nadzor svetlobe, ogrevanja in podnebja.

Snemanje prisotnosti
Za odkrivanje prisotnosti se lahko različna območja prosto določijo in spremenijo
kadarkoli v polmeru 10-15 metrov okoli enega HPD2. Za vsako od teh posameznih
območij odkrivanja je mogoče določiti ustrezno število oseb s KNX ali IP. Ti
natančni podatki so bistveni za učinkovito uporabo stavb, ki nudi številne koristi za
operaterje, najemnike in zaposlene.
Optični Sensor HPD2

14

Resnična prisotnost® multisenzor
Tehnologija True Presence® združena z močnimi čutili za
svetlost, sobno temperaturo, vlažnost, disdance
radialnega objekta, pristop/odstranitev, CO2, hlapne
organske povezave (VOC) in zračni tlak. Nič ni skrito pred
njim.

15
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