You define. We connect.
Wprowadzenie do systemów zarządzania oświetleniem firmy Glamox

You define. We connect.
Systemy zarządzania oświetleniem (ang. Light Management System – LMS)
firmy Glamox to kompletne rozwiązania. Ty definiujesz swoje potrzeby,
a my łączymy produkty oświetleniowe zgodnie z Twoimi wymaganiami.

Dzięki połączeniu opraw premium ze starannie dobraną inteligentną technologią
możemy zaoferować rozwiązania oświetleniowe, które zapewniają ogromne
korzyści oraz są dostosowane do różnych zadań i celów. Szczególnie ważne
są możliwości obniżenia kosztów energii i konserwacji, redukcja śladu
węglowego, a także wydłużenie żywotności instalacji oświetleniowej.
Nasze systemy zarządzania oświetleniem mogą płynnie dostosowywać się do potrzeb
użytkowników końcowych i wspierać zdrowe, wydajne środowiska pracy. Wykorzystują
najnowsze technologie i są łatwe w planowaniu, instalacji, uruchamianiu i obsłudze.
Oprócz zapewniania rozwiązań oświetleniowych dostosowanych do różnych zadań
oferujemy przyjazną dla użytkownika platformę zarządzającą o nazwie Glamox
Connect. Oprogramowanie to dostarcza informacji niezbędnych do łatwego
monitorowania instalacji oświetlenia awaryjnego oraz zużycia energii.

Czy wiesz, jakie cele chcesz osiągnąć?
Jeżeli już wyznaczyłeś swoje cele, ale potrzebujesz
profesjonalnej porady, jak je osiągnąć – mamy
kilkadziesiąt lat doświadczenia i bogatą wiedzę,
którymi możemy się z Tobą podzielić.
Zapraszamy do kontaktu z naszymi lokalnymi
przedstawicielami handlowymi lub do odwiedzenia
naszej strony internetowej www.essystem.pl
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Co możesz zyskać?
System zarządzania oświetleniem firmy Glamox to doskonały

API

wybór niezależnie od tego, czy jesteś użytkownikiem końcowym,
właścicielem budynku, wykonawcą, zarządcą obiektu czy
konsultantem. W procesie projektowania najważniejsze są
dla nas potrzeby użytkownika końcowego. Przekształcamy
dostarczone wytyczne w rozwiązania szyte na miarę,
spełniające konkretne wymagania klienta. Korzystając z naszych
zaawansowanych technologicznie rozwiązań, możesz:

3 Zmaksymalizować oszczędność czasu
i energii
3 Dopasować oświetlenie do indywidualnych
potrzeb
3 Zyskać spokój i pewność dzięki
automatycznym testom opraw awaryjnych,
zgodnym z normami krajowymi
3 Wspierać zdrowe środowisko pracy i lepszą
wydajność pracowników
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3 Z łatwością planować, instalować, obsługiwać
i konserwować instalację
3 Czerpać korzyści z inteligentnych funkcjonalności oraz
pełnej zgodności z branżowymi standardami
i protokołami
3 Wprowadzać przyszłe ulepszenia i zmiany w łatwy
sposób dzięki rozwiązaniom modułowym
3 Uzyskać pełną wizualizację i informacje zwrotne
służące do proaktywnej konserwacji dzięki
opcjonalnym pakietom graficznym

3 Sterować oświetleniem HCL, dobrze
wpływającym na rytm dobowy
i samopoczucie

3 Mieć ciągły dostęp do danych z testów i analiz

3 Zoptymalizować wykorzystanie danej
powierzchni

3 Łączyć i powiązywać ze sobą obszary
w celu ulepszenia dróg bezpieczeństwa.
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Systemy zarządzania oświetleniem do wszystkich
potrzeb
Niezależnie od wymagań Glamox może dostarczyć systemy
zarządzania oświetleniem całkowicie spełniające wszystkie
oczekiwania. Oprócz znacznych oszczędności energii nasze
rozwiązania są w stanie zrealizować wiele ważnych celów.

Niższe koszty eksploatacji

Bardziej produktywne środowisko pracy

Zmniejszenie zużycia energii, kosztów
utrzymania i wydłużenie żywotności instalacji.

Oświetlenie, które zapewnia optymalne warunki
pracy i życia. Rozwiązania zgodne z ideą HCL
poprawiają samopoczucie i czujność, przyczyniają
się do większej wydajności użytkowników oraz
wspierają ich naturalny rytm dobowy.

Łatwe monitorowanie
Nasze wykorzystujące otwarte
standardy narzędzia do monitorowania
są przetestowane i dostosowane także
do użytkowników nietechnicznych.


Łatwe monitorowanie oświetlenia awaryjnego
Dzięki adresowalnym oprawom awaryjnym można łatwo ustawić
cykle testowania i generować raporty zgodne z europejskimi
normami.

Łatwe planowanie konserwacji
Real time consumption
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kWh/m2

Site total consumption
Last 7 days

500 kWh
20 % lower than last period

Carboon footprint site
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kgCO2e
/kWh

Rozwiązanie Glamox Connect to świetne narzędzie, które
dostarcza wszystkie informacje potrzebne do przeprowadzania
konserwacji w szybki, łatwy i ekonomiczny sposób.

Łatwe mapowanie zużycia energii
Nasz prosty interfejs użytkownika zapewnia monitorowanie zużycia
energii w różnych obszarach budynku.

Łatwy dostęp do danych
Dzięki przemyślanej architekturze systemu i otwartemu standardowi
dane można łatwo przesłać do systemu zarządzania budynkiem
(ang. Building Management System – BMS) niezależnie od rodzaju
komunikacji.

Łatwe planowanie przestrzeni
Dzięki mapom cieplnym obszarów tworzonym na podstawie
wykrywanej obecności można wizualizować wykorzystanie
danej przestrzeni i dostosowywać oświetlenie do rzeczywistych
potrzeb. Ponadto można uzyskać raporty dotyczące wykorzystania
przestrzeni i zoptymalizować wykorzystanie całego budynku.
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Po prostu właściwy wybór
Jak rozwiązania Glamox ułatwiają życie
Możemy dostarczyć rozmaite systemy zarządzania

Przyszłościowe rozwiązania
Inteligentne, elastyczne rozwiązania,
ustandaryzowana komunikacja i programowalne
oprawy sprawiają, że instalacje można łatwo
dostosować do nowych potrzeb bez żadnych
fizycznych zmian.

oświetleniem o różnym stopniu złożoności, wszystkie
z pełnym wsparciem na każdym etapie procesu.
Nasze systemy są:

Łatwe do zaplanowania
Systemy zarządzania oświetleniem (LMS) są proste do
zaplanowania dzięki dedykowanym narzędziom dla
projektantów. Zapewniają one łatwo dostępną, szczegółową
i dokładną dokumentację LMS oraz aktualizacje zgodne ze
zmianami w instalacji oświetleniowej.

Gwarancja jakości
Udzielamy 5-letniej gwarancji na nasze produkty
oraz gruntownie przetestowane rozwiązania
LMS. Jeśli uruchomienie jest wykonywane przez
firmę Glamox, gwarancja obejmuje również
funkcjonalność systemu.

Łatwe do uruchomienia
Przyjazne dla użytkownika narzędzia upraszczają
proces. Użytkownik końcowy może samodzielnie
uruchomić system lub skorzystać z usług
naszych wysoko wykwalifikowanych inżynierów
odpowiedzialnych za ten etap.

Łatwe do zainstalowania
Ugruntowane standardy i technologie w połączeniu
z rozwiązaniami okablowania typu plug-and-play
zapewniają szybką i prostą instalację.
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Łatwe w użyciu
Duży nacisk kładziemy na tworzenie LMS
jako niewidzialnej technologii, która po
prostu działa. Intuicyjne interfejsy użytkownika
pozwalają użytkownikom końcowym
dostosować oświetlenie do własnych
preferencji.
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Dobroczynny efekt światła
Human Centric Lighting (HCL) to sposób na wprowadzenie do pomieszczeń
naturalnych zmian natężenia i temperatury barwowej światła. Jest to możliwe

Jak wdrożyć Human Centric Lighting?
W połączeniu z oprawą w wersji HCL rozwiązanie Human Centric Lighting wymaga
wyrafinowanego systemu zarządzania oświetleniem, który pozwoli ustawić właściwy cykl
czasowy i dostosować go do intensywności oraz temperatury barwowej światła. Podczas
instalacji HCL należy zwrócić szczególną uwagę na cztery parametry:

dzięki wykorzystaniu światła sztucznego imitującego właściwości światła
dziennego.
Widmo światła
Światło oddziałuje na ludzi nie tylko na poziomie wizualnym, lecz także biologicznym. Odpowiednie
światło we właściwym czasie może wpływać na wszystko – od naszego snu po to, jak się czujemy
i jak działamy. Dlatego HCL jest wyjątkowo korzystnym wyborem do szkół, placówek ochrony zdrowia
i obiektów przemysłowych.

Chłodne białe źródła światła o długościach fal w widmie niebieskim
stosujemy, by pobudzić organizm o poranku, lub w chwilach, gdy
potrzebne jest skupienie i czujność. Ciepłe białe światło może
natomiast sprzyjać relaksowi i odpoczynkowi wieczorem.

Intensywność
Badania nauczyły nas, ile światła potrzeba, aby wpłynąć
na procesy biologiczne w organizmie człowieka. By to
osiągnąć, powinniśmy wybierać rozwiązania, które zapewnią
wystarczającą ilość światła, dbając jednocześnie o takie kwestie,
jak niepożądane olśnienie i zużycie energii.

Odpowiednia pora i czas ekspozycji
Światło o poranku pobudza naszą aktywność,
a wieczorem ułatwia sen. Zaawansowane
systemy zarządzania oświetleniem pozwalają
nam stworzyć harmonogram uwzględniający te
czynniki.

Rozsył
Aby światło miało działanie biologiczne, nasze oczy muszą
być w stanie jak najskuteczniej postrzegać jasne obszary
w pomieszczeniu. W odpowiednim projekcie oświetlenia
i przy zachowaniu właściwego kąta rozsyłu możemy
obliczyć, jak uzyskać optymalny efekt.
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Innowacyjne zarządzanie oświetleniem dostosowane do Twoich potrzeb.
Dzięki najnowocześniejszej technologii dostarczamy i dostosowujemy

You define. We connect.

wybrane przez Ciebie funkcjonalności tak, aby spełniały wszystkie niezbędne
wymagania i specyfikację projektu.

Wykrywanie obecności
Automatyczne włączanie światła, gdy osoba wejdzie
do pomieszczenia, i automatyczne wyłączanie
światła, gdy nie zostanie wykryty żaden ruch.

Analiza wykorzystania przestrzeni
Wizualizacja wykorzystania przestrzeni na podstawie
danych z czujników ruchu i obecności, prezentowana
bezpośrednio na planie budynku w postaci mapy cieplnej

Wykrywanie nieobecności
Ręczne włączanie światła przez osobę wchodzącą
do pomieszczenia i automatyczne wyłączanie
światła, gdy dana osoba opuści pomieszczenie.

Oświetlenie adaptacyjne

Monitorowanie energii

W pełni zautomatyzowany system
dostosowuje moc oprawy do natężenia
światła dziennego i ilości osób
przebywających w danej przestrzeni

Proste analizy zużycia energii
i możliwość pobierania raportów.

Integracja z BMS

Monitorowanie oświetlenia awaryjnego

Łatwa integracja z systemem zarządzania budynkiem (BMS), który
monitoruje wyposażenie obiektu – wentylację, systemy zasilania,
przeciwpożarowe oraz bezpieczeństwa – i steruje nim.

Sterowanie oświetleniem awaryjnym
i monitorowanie go – wykonywanie
automatycznych testów, prowadzenie dzienników
zdarzeń oraz pobieranie raportów z testów.

Inne funkcje
R G
B
Switch
Sterowanie
z przycisku
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Tunable
White
Zmiana

temperatury
barwowej

Dimming
Ściemnianie

RGBW
RGBW

API

Neighbouring
Współdziałanie
linking
sąsiednich
grup

Multi-group
Dynamic
Podążające
Sterowanie
grouping
grupy
grupami
opraw

Scheduler
Harmonogram

Push notifications
Powiadomienia
push

Central
Monitoring
monitoring
centralny

Maintenance
Customised
Online
platform
Monitoring
Personalizowany
Platforma
monitoring
user interface
statusu
błędów interfejs
użytkownika
www

Open APIAPI
Otwarte
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You define. We connect.

Oferujemy rozwiązania do zarządzania oświetleniem na trzech
różnych poziomach złożoności. Ty definiujesz wymagane
funkcje i obszary, które mają być nimi objęte – niezależnie
od tego, czy chodzi o cały budynek, czy pojedyncze
pomieszczenie. Następnie łączymy oprawy premium
z inteligentną technologią, by stworzyć dokładnie takie
rozwiązanie, jakiego oczekujesz, dostarczone zgodnie
z potrzebami użytkowników i specyfikacją projektu.

Multi-Room
– interakcje między pomieszczeniami
Sterowanie wieloma pomieszczeniami rozszerza
działanie poza jedną przestrzeń i umożliwia
zaawansowane funkcje, takie jak łączenie korytarzy,
zarządzanie czasem i oświetlenie adaptacyjne (tzw.
„daylight harvesting”). Nasze modułowe podejście
pozwala na rozwój systemów w miarę rosnących
potrzeb klienta i zmian wykorzystania budynku.

Single-Room
– dla pojedynczych pomieszczeń
Proste rozwiązania do zastosowań w pojedynczych
pomieszczeniach. Od czujników przekaźnikowych ON/OFF
po łatwe w obsłudze sterowanie scenami świetlnymi – nasze
opcje oszczędzania energii w oddzielnych pomieszczeniach
obejmują zarówno podstawowe, jak i złożone poziomy
sterowania.

Building-Wide
– interakcje w całym budynku
Interakcje w całym obiekcie. Nasze centralnie monitorowane
systemy zarządzania oświetleniem zapewniają pełną wizualną
informację zwrotną i szczegółową analizę budynku. Wszystkie
nasze rozwiązania są w stanie udostępniać dane przez otwarte
API (interfejsy programowania aplikacji), by umożliwić dalszą
integrację z innymi usługami budowlanymi – takimi jak BMS lub
systemy rezerwacji pokoi.
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Glamox Connect

Glamox Connect to nasz system centralnego monitorowania. Działa jak
centrum do integracji różnych technologii LMS i oferuje pełną kontrolę

Wszystko, czego potrzebujesz,

nad instalacją oświetleniową wraz z 24-godzinnym monitorowaniem
wszystkich Twoich urządzeń.

w jednym systemie!

Bezpieczne przechowywanie
w chmurze
Uzyskaj dostęp do swoich obiektów i danych
z dowolnego miejsca.
Connect

Your sites
Choose a site from the list or by using the map.
Search for site name

1
Glamox Molde Norway
View in map

Go to site

Falun Sweden
View in map

Go to site

København Denmark
View in map

Go to site

1

Interfejsy dla wielu użytkowników i wielu obiektów

Middle of nowhere United Kingdom
View in map

Go to site

Monitorowanie energii

Glamox Connect to oparta na chmurze platforma internetowa dla
wyznaczonych użytkowników. Pozwól im udostępniać dane we
wszystkich Twoich obiektach, aby uzyskać pełną kontrolę nad całą
instalacją oświetleniową.

Connect

Overview

Energy

Site:

Emergency

Glamox Molde (3rd ﬂoor)

Maintenance

All devices

Floorplan

Light control

Filters

Show only faults

Floor 3

Glamox C90-P870
Floor 3, Wardrobe

Plan piętra
Łatwy przegląd instalacji
dzięki przejrzystej i łatwej do
przygotowania wizualizacji
planu każdego piętra.

Light
93 %

Detail page

Pełny przegląd zużycia energii w Twoim
obiekcie z możliwością filtrowania
według predefiniowanych obszarów.

Monitorowanie oświetlenia awaryjnego

Zdalne monitorowanie

Przekazuj powiadomienia bezpośrednio do personelu
odpowiedzialnego za konserwację w przypadku
usterki opraw awaryjnych i generuj raporty awaryjne
zgodnie z obowiązującymi normami.

Daje pełny przegląd wszystkich
lokalnych instalacji dzięki
rozwiązaniu działającemu
w chmurze.

Connect

Overview

Energy

Site:

Emergency

Glamox Molde (3rd ﬂoor)

Maintenance

All devices

Floorplan

Light control

Emergency lights

Maintenance

4 faults

- 10 on hold

It’s all good!

Go to

Site total consumption
Last 7 days

Real time consumption

500 kWh

130
kWh/m2

20 % lower than last period

Go to

Carboon footprint site

11

kgCO2e
/kWh

Go to energy

Integracje SMART
Kontynuuj korzystanie z danych
dostępnych w chmurze.

Scenes

Planowanie konserwacji
Otrzymuj powiadomienia o wystąpieniu awarii
opraw, w tym informacje o każdej usterce i jej
lokalizacji. System jest bezpośrednio zintegrowany
ze stronami produktów dostępnymi w Internecie.

16

2 ﬂoor ON
Activated
Set level

Night mode

7:00

Mon-Fri

Deactivated
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Mamy spore doświadczenie w dostarczaniu rozwiązań
oświetleniowych do wszystkich zastosowań i sektorów rynku.

Inteligentne oświetlenie do każdej
przestrzeni

Oprócz naszego wszechstronnego portfolio produktów oferujemy
również cenną wiedzę i wskazówki. Każdy projekt jest dla nas
wyjątkowym wyzwaniem, a naszym celem jest zapewnianie
rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb.

Obiekty przemysłowe

Obiekty edukacyjne

Obiekty biurowe

Obiekty medyczne

Przestarzałe instalacje i wysokie koszty wymiany okablowania
to najczęstsze wyzwania w obiektach przemysłowych.
Bezprzewodowa komunikacja do sterowania oświetleniem jest więc
rozwiązaniem, które przynosi największe korzyści.

Zarządzanie wieloma budynkami, konserwacja, wspólna
administracja – szkoły mają wiele wymagań. Właśnie dlatego
korzyści płynące z centralnego sterowania i monitorowania są
szczególnie przydatne.

Hot deski, pokoje do cichej pracy, sale szkoleniowe lub
konferencyjne – nowoczesne biurowce dynamicznie się zmieniają.
Instalacja oświetleniowa musi nadążać za nowymi wyzwaniami
i elastycznie się do nich dostosowywać.

W placówkach medycznych nie ma nic ważniejszego niż
bezpieczeństwo i dobre samopoczucie pacjentów oraz personelu.
Dlatego niezbędne są sprawdzone rozwiązania, spełniające
najwyższe standardy i uwzględniające wpływ światła na zdrowie
człowieka.

K3 Logistics West | Helsinki, Finlandia

Greswaren | Centralna Limburgia, Holandia

Mennica Legacy Tower | Warszawa, Polska

Szpital Sørlandet | Kristandsand, Norwegia

Klucze do sukcesu

Klucze do sukcesu

Klucze do sukcesu

Klucze do sukcesu

• Rozwiązania, które sprawdzają się nawet w
ekstremalnych warunkach
• Wysoki stopień ochrony IP komponentów
• Precyzyjne czujniki do stosowania
w obszarach z wysokimi sufitami
• Komponenty o wysokiej trwałości.

• Łatwa, ekonomiczna konserwacja
• Łatwo regulowane oświetlenie w salach
lekcyjnych
• Wsparcie dobrego środowiska do nauki
dla uczniów za pomocą oświetlenia
Human Centric Lighting.

• Łatwe do dodania / usunięcia
urządzenia sterujące
• Elastyczne rozwiązania, które można
dostosować do różnych funkcji i planów
pięter
• Intuicyjny interfejs użytkownika dla
użytkowników końcowych

• Bezdotykowe użytkowanie
w pomieszczeniach czystych
• Inteligentne rozwiązania wspierające rekonwalescencję i dobre
samopoczucie pacjentów (HCL), jak również ułatwiające
poruszanie się po obiekcie
• Zwiększenie kontrastu w salach operacyjnych za pomocą
kolorowego światła
• Wysoka wydajność i żywotność opraw dzięki dłuższej
19
niezawodnej pracy instalacji oświetleniowej.
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Zredukuj ślad węglowy – oszczędzaj na kosztach energii
Modernizuj inteligentnie dzięki systemom zarządzania oświetleniem

Parking Finalebanen

Rachunki za energię elektryczną stanowią jedne z największych kosztów w każdym
obiekcie – a oświetlenie to główna część tych wydatków. Ale dobra wiadomość jest

85%

taka, że dzięki naszym systemom zarządzania oświetleniem możesz zmniejszyć zużycie
energii nawet o 90%.

Niższe zużycie energii oznacza mniej odpadów i mniej zanieczyszczeń. Możesz
wybrać rozwiązania, które są jednocześnie ekonomiczne i przyjazne dla środowiska.
Dzięki LMS jest to takie proste!

Firma zajmująca się parkingami publicznymi, Trondheim Parking,
zmodernizowała dwa ze swoich parkingów samochodowych,
wprowadzając nowe oprawy LED i bezprzewodowy system
zarządzania oświetleniem firmy Glamox. Umożliwia on pełną
kontrolę nad instalacją oświetleniową z siedziby firmy za
pośrednictwem naszego rozwiązania umieszczonego w chmurze.
Poprzednie zużycie energii:
14 400 kWh tygodniowo
Z LMS firmy Glamox:
2,160 kWh w przypadku obecności klientów,
Szacowane oszczędności energii:
85%

75%
87%

Hala produkcyjna Spenncon
Nowe oprawy LED, czujniki i sterowanie bezprzewodowe
zmniejszają zużycie energii w obiekcie norweskiej firmy Spenncon
o ponad 1 GWh rocznie i generują roczne oszczędności rzędu
prawie 100,000 €.
Poprzednie zużycie energii:
1,4 GWh rocznie
Z LMS firmy Glamox:
350 MWh rocznie
Szacowane oszczędności energii:
do 87%
Adjusted to customer preferences:
75%
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Biuro przyszłości

Glamox Connect zapewnia
pełny przegląd projektu.

Økern Portal, Oslo, Norwegia.
Zlokalizowany w Oslo Økern Portal to ogromny nowy kompleks
budynków posiadający bardzo ambitny profil środowiskowy. Ideą
projektu jest przywrócenie różnorodności biologicznej poprzez
dużą ilość zieleni na dachu i wykorzystanie lokalnych upraw.

Co więcej, Økern Portal jest pełen nowych wynalazków. Jego właściciel dostrzegł korzyści
płynące z przejścia od standardowych do innowacyjnych rozwiązań przyszłości, w tym
ultranowoczesnych systemów oświetleniowych. To kluczowy czynnik w promocji budynku
wśród potencjalnych najemców.

Inteligentne rozwiązania dla inteligentnego budynku
Zużycie energii, odpady, zanieczyszczenia i pozyskiwanie materiałów są starannie
dostosowywane, aby zapewnić zrównoważoną budowę i wydłużony cykl życia. Projekt
aspiruje do oceny „excellent” w certyfikacji BREEAM.
W tej realizacji największym wyzwaniem jest sam rozmiar budynku. Wielkość projektu
w połączeniu z krótkim czasem budowy wymaga starannego planowania i administracji.

Miejsce dla innowacji
Økern Portal to jeden z największych biurowców w Skandynawii – jego całkowita wielkość
wynosi 88 000 m², z czego 55 000 m² to powierzchnia biurowa. Design obiektu
inspirowany jest lasami, z dużą ilością zieleni wewnątrz i wyjątkowym tarasem na dachu.
Po ukończeniu budynek pomieści 3 000 osób pracujących dla różnych najemców.
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W budynku zainstalowaliśmy 7 500 opraw Glamox. Wszystkie wyposażyliśmy
w zintegrowaną bezprzewodową technologię Glamox ZigBee. Oprawy są monitorowane za
pomocą naszej opartej na chmurze platformy zarządzającej Glamox Connect. Jest to otwarty
system, którego można używać z różnymi technologiami zarządzania oświetleniem. Oferuje
on również otwarty interfejs API z chmury do chmury do komunikacji z systemami BMS.
Glamox Connect zapewnia pełny przegląd projektu, łącznie ze sposobem wykorzystania
przestrzeni, szczegółowymi informacjami o każdej oprawie i stanie opraw awaryjnych.
Aplikacja może być monitorowana zdalnie przez każdego, kto ma dostęp do systemu,
co ułatwia prace konserwacyjne. Wszystkie istotne raporty mogą być generowane przez
Glamox Connect.
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Zeroenergetyczna szkoła dla lepszej
przyszłości
Szkoła Roligheden, Arendal, Norwegia

Kiedy szkoła Roligheden w Arendal otworzyła swoje podwoje,
była pod każdym względem postępowym i przyjaznym dla
środowiska budynkiem, który witał uczniów i nauczycieli.

Szkoła została zaprojektowana jako budynek zeroenergetyczny, co oznacza, że całkowita
ilość energii zużywanej przez obiekt w skali roku jest równa ilości energii odnawialnej
wytworzonej na miejscu. Oprócz studni energetycznych i paneli słonecznych
w zminimalizowaniu śladu klimatycznego pomaga także energooszczędne oświetlenie.

Klucz do efektywności energetycznej
Aby odnieść sukces w budowaniu konstrukcji o zerowym zużyciu energii, konieczne są dobre
planowanie i współpraca na każdym etapie, a centralny system operacyjny odgrywa
w tym ważną rolę. Tutaj gromadzone są wszystkie dane z systemu sterowania oświetleniem
i innych instalacji technicznych (ogrzewania, wentylacji, paneli słonecznych itp.), by personel
operacyjny mógł uzyskać wgląd do potrzebnych informacji i efektywnie obsługiwać budynek.
System oświetlenia ma duży wpływ na zmniejszenie zużycia energii. Dlatego wykonawca

Budynek szkoły to znacznie
więcej niż tylko ściany.
zdecydował się na zastosowanie w całym obiekcie energooszczędnych produktów LED
firmy Glamox. Byliśmy również zaangażowani w projektowanie systemu sterowania
oświetleniem – Glamox KNX – który m.in. zapobiega włączaniu się światła
w nieużywanych pomieszczeniach. Wszystkie schody i korytarze wyposażone są
w czujniki ruchu. W salach lekcyjnych światło jest włączane ręcznie i wyłącza się
15 minut po zarejestrowaniu ostatniej aktywności.

Zdrowe oświetlenie i przestrzeń do nauki
Budynek szkoły to znacznie więcej niż tylko ściany. To miejsce, w którym dzieci mogą
miło spędzać czas i czuć się bezpiecznie, z przestrzenią do zabawy i uczestniczenia
w różnych zajęciach, a przede wszystkim do nauki. Projekt szkoły Roligheden
charakteryzuje się holistycznym sposobem myślenia o edukacji. Obejmuje to również
oświetlenie, które pomaga uczniom utrzymać większą czujność i skupienie.

24

Każdą klasę i pomieszczenia przeznaczone do pracy wyposażyliśmy w oświetlenie
Human Centric Lighting. Oznacza to, że natężenie i temperatura barwowa światła
w obiekcie zmieniają się w ciągu dnia, aby naśladować światło dzienne. O poranku
uczniowie dostają zastrzyk energii w postaci intensywnego, chłodnego białego światła,
które pomaga im się dobudzić i skupić. Po 2 godzinach temperatura barwowa zmienia
się i światło przygasa do standardowego oświetlenia wnętrza. Nauczyciele mogą
również ustawić oświetlenie poprawiające zdolność koncentracji podczas testów i innych
czynności wymagających skupienia. Ponadto istnieje ustawienie zapewniające ciepłe
i stonowane światło, którego można używać w chwilach przeznaczonych na relaks
i wyciszenie.
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Dobrze dopasowane rozwiązania LED
Wytyczne klienta obejmowały zaprojektowanie, dostarczenie i instalację oświetlenia
LED oraz bezprzewodowego systemu zarządzania oświetleniem dla trzech
magazynów zlokalizowanych na Terminalu Finlandii na Queen Elizabeth Dock.
Dotychczasowe oprawy z wysokoprężnymi lampami sodowymi o mocy 250 W
i 400 W miały zostać wymienione na odpowiednio dobrane oprawy LED zgodne
z TM21 w celu spełnienia wymagań specyfikacji.
W miarę możliwości instalacja powinna była wykorzystać całe istniejące
okablowanie. Dedykowane oprawy magazynowe HI-MAX o wyjątkowo wysokiej
wydajności wykonaliśmy z zachowaniem odpowiednich współczynników olśnienia
i luminancji. Schemat zweryfikowaliśmy za pomocą obliczeń DIALux przed instalacją.
Zebraliśmy informacje dotyczące cykli roboczych magazynów (24 godziny na dobę
7 dni w tygodniu) i sposobu użytkowania oświetlenia. Następnie wykorzystaliśmy
nasze narzędzie do obliczania zużycia energii, aby oszacować oszczędności
energii. Wyniki pokazały, że nowy system oświetlenia zapewni dużą redukcję
kosztów energii, a zwrot zostanie osiągnięty w ciągu zaledwie 2 lat.

Nowy poziom efektywności energetycznej
ABP Ports, Kingston upon Hull, Anglia

Przez terminal promowy Portu w Hull przepływa każdego roku
6 milionów ton ładunków obsługiwanych przez porty Humber.
Dlatego obiekt należący do Associated British Ports (ABP) potrzebował
systemu oświetlenia, który byłby w stanie sprostać zapotrzebowaniu
na energię dla portu działającego całą dobę przy bardzo krótkich
przestojach.

ABP udało się osiągnąć
96% oszczędności kosztów
energii, co przekroczyło nasze
realistyczne obliczenia.
Elastyczność instalacji bezprzewodowej
System bezprzewodowy zaprojektowaliśmy tak, by można go było programować za
pomocą tabletu z systemem Android. Umożliwia on zbieranie danych dotyczących
obłożenia obiektów w celu monitorowania zużycia energii i stanu pracy oświetlenia
awaryjnego. Oprawy wyposażyliśmy też w czujniki obecności i światła. Dzięki temu
system mogliśmy zaprogramować tak, aby w pełni wykorzystywał naturalne światło
dzienne i oświetlał obszary zgodnie z wymaganiami.
Cały dostarczony system jest bezprzewodowy, więc w przyszłości możliwe będą
jego rekonfiguracje bez konieczności zmiany okablowania lub uzyskania dostępu do
opraw czy czujników. Przedstawiciele Działu Majątkowego zostali przeszkoleni przez
naszych inżynierów odpowiedzialnych za uruchamianie, dzięki czemu będą w stanie
dostroić system w razie potrzeby. W ABP Ports udało się osiągnąć 96% oszczędności
kosztów energii, co przekroczyło nasze realistyczne obliczenia.
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Single-room

You define.
We connect.

ON/OFF sensor

Rotary dimmer

Multi-room
System sensor

DALI Complete

Building-wide
Wireless ZigBee

Wireless Radio

Ethernet2Dali

Sterowanie z przycisku
(ON/OFF)
Wykrywanie
obecności
Wykrywanie
nieobecności
Ściemnianie

Multi-group
Sterowanie
grupami opraw
Oświetlenie
adaptacyjne
Współdziałanie
sąsiednich grup
Zmiana
temperatury barwowej

R G
B

RGBW
Monitorowanie
energii

Harmonogram
Personalizowany
interfejs użytkownika
Powiadomienia
push
Monitoring
centralny
Monitorowanie
oświetlenia awaryjnego

Integracja z systemem

Glamox Connect
Uzyskaj jeszcze większą kontrolę
dzięki Glamox Connect - naszej
przyjaznej dla użytkownika platformie
zarządzającej. Wybierz naszą
aplikację internetową działająca
w chmurze, aby uzyskać wszystkie
informacje dotyczące obsługi
konserwacji w szybki, łatwy
i ekonomiczny sposób.
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Monitoring
statusu błędów
Integracja
z BMS
Analiza
wykorzystania przestrzeni
Platforma www

API

Otwarte API

Wszystkie nasze systemy można
przeskalować do postaci
centralnego monitorowania –
bezpośrednio lub za pomocą
punktu dostępu.

DALI Complete
Nasze standardowe rozwiązanie DALI
wykorzystujące oprogramowanie Cockpit
jako narzędzie do uruchamiania. Doskonałe
do rozwiązywania problemów dla
złożonych, autonomicznych rozwiązań.

Wireless ZigBee
Nasz system bezprzewodowy, który
komunikuje się za pomocą standardowego
protokołu ZigBee. Łączenie komunikacji
ZigBee i Bluetooth tworzy idealne
autonomiczne rozwiązanie, które można
skalować do większych projektów.
Wireless Radio
Rozwiązanie bezprzewodowe oparte na
protokole 868 MHz – doskonałe, gdy
konieczne jest łatwe uruchomienie w trudnym
środowisku.
Ethernet2DALI
Najbardziej zaawansowane rozwiązania
przewodowe wykorzystujące nasz własny
sterownik DALI2, Vertex. Jest idealne, jeżeli
potrzebujesz skalowalnego rozwiązania
z zaawansowanym modułem logicznym.
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Słowniczek, który pomoże Ci zrozumieć świat LMS

Technologia Mesh

System zarządzania oświetleniem
(ang. Light Management System – LMS)

Inteligentny system sterowania oświetleniem, który można łatwo zaprogramować za pomocą
intuicyjnego interfejsu użytkownika, zdalnie sterować lub monitorować, przewodowo lub
bezprzewodowo.

Technologia SMART

Skrót od Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology (technologia samomonitorowania, analizy
i raportowania).

Glamox Connect

Oprogramowanie, które dostarcza informacji niezbędnych do łatwego monitorowania zużycia energii
oraz instalacji oświetlenia awaryjnego. Jest to doskonałe narzędzie zapewniające wszystkie informacje
potrzebne do szybkiej, łatwej i ekonomicznej konserwacji oświetlenia.

HCL – Human Centric Lighting

Sposób na wprowadzenie do pomieszczeń naturalnych zmian natężenia i temperatury barwowej
światła. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu światła sztucznego imitującego właściwości światła
dziennego.

Modulacja szerokości impulsów
(ang. Pulse Width Modulation – PWM)

Oprawy awaryjne oparte na standardzie DALI, którymi można sterować i zarządzać za pomocą
systemu centralnego monitorowania. Tego typu oprawy awaryjne można łączyć ze scenami oświetlenia
ogólnego. Doskonałym tego przykładem są sale kinowe, w których oprawy awaryjne DALI powoli
przygasają na początku seansu.
Inaczej zwany systemem automatyki budynkowej (BAS) – komputerowy system sterowania, który
monitoruje instalacje budynku, takie jak wentylacja, oświetlenie, systemy zasilania, systemy
przeciwpożarowe oraz systemy bezpieczeństwa, i steruje nimi.

Technologia umożliwiająca użytkownikom dostosowanie temperatury barwowej oprawy. Działa na
dwóch źródłach światła białego o różnych temperaturach barwowych oraz komorze mieszania (np.
może to być oprawa). Użytkownicy mogą modyfikować skorelowaną temperaturę barwową (CCT)
i natężenie światła oprawy poprzez system sterowania oświetleniem.

RGB

Czujnik PIR

System centralnego monitorowania

Architektura systemu

W DALI DT8 jest to określane jako RGB.

DALI
Z ang. Digital Addressable Lighting Interface – cyfrowy adresowalny interfejs oświetlenia;
ustandaryzowany (IEC 62386) protokół opisujący komunikację cyfrową pomiędzy urządzeniami
oświetleniowymi, który umożliwia adresowanie ich indywidualnie; protokół ten jest określony w normie
technicznej IEC 62386.

Technika wizualizacji danych pokazująca wielkość zjawiska (np. wykrywania obecności) za pomocą
koloru w dwóch wymiarach.

Inteligentne budynki

Dotyczy to kolorów podstawowych – czerwonego, zielonego i niebieskiego. Aby uzyskać światło
o różnych kolorach, odpowiednio połączyć światło diod o barwie czerwonej, zielonej i niebieskiej.

Pasywny elektroniczny czujnik podczerwieni, mierzący światło podczerwone (ciepło) promieniujące
z obiektów w jego polu widzenia. Przed czujnikiem umieszczona jest specjalna soczewka. Gdy system
mierzy promieniowanie podczerwone przemieszczające się z jednego segmentu soczewki do drugiego,
jest to interpretowane jako obecność. Czujniki PIR są najczęściej stosowane w sensorach ruchu
wykorzystujących pasywne wykrywanie podczerwieni.

Mapa cieplna

API

Odnosi się to do koncepcji zmiany szerokości impulsu sygnału cyfrowego na przewodzie. Podczas
zmiany natężenia źródła światła LED PWM służy do symulacji zmieniającego się napięcia statycznego.

Technologia Tunable White

Adresowalne oprawy awaryjne

Building Management System
(BMS, system zarządzania budynkiem)

Topologia sieci, w której każdy węzeł odbiera i przekazuje dane do sieci. W ten sposób wszystkie
węzły współpracują przy dystrybucji danych w sieci.

Podążające grupy
Mają miejsce, gdy oprawy oświetleniowe pracują w więcej niż jednej grupie lub nakładających się
grupach. Na przykład rząd opraw można zaprogramować tak, aby oświetlał obszar korytarza między
biurkami, ale także działał jako część siatki 3x3 dla użytkownika siedzącego przy jednym z biurek. Ten
poziom szczegółowej kontroli nie jest możliwy w przypadku DALI.

Nowoczesne i energooszczędne budynki.
Interfejs programowania aplikacji.
System centralnego monitorowania kontroluje instalacje techniczne i gromadzi wszystkie zebrane
informacje w jednym miejscu. To sprawia, że monitorowanie systemu sterowania oświetleniem staje
się szybkie i łatwe, bez względu na to, jak skomplikowana jest dana lokalizacja. Systemy centralnego
monitorowania można dokładnie dostosowywać do wymagań danej aplikacji.
Model koncepcyjny, który definiuje strukturę, zachowanie i kilka widoków systemu. Opis architektury to
formalny opis i reprezentacja systemu; jest zorganizowany w sposób, który wspiera zrozumienie struktury
i działania systemu.

Urządzenie DALI typu 8 (DT8)
Część protokołu DALI służąca do modyfikowania kolorów i temperatur barwowych. DT8 służy do
tworzenia rozwiązań Human Centric Lighting.

KNX
Ustandaryzowany (EN 50090, ISO/IEC 14543), protokół komunikacji sieciowej w modelu OSI (Open
System Interconnection Model) do automatyzacji budynków.

BACnet
Otwarty protokół komunikacyjny dla sieci automatyki i sterowania budynkiem (BAC), który może
implementować standardowe protokoły ASHRAE, ANSI i ISO 16484-5.

Internet rzeczy (IoT)
Z ang. Internet of Things, Internet rzeczy łączy maszyny i urządzenia komunikujące się z sobą za
pomocą sieci.

PoE
Z ang. Power over Ethernet (zasilanie przez Ethernet), jest to technologia, która pozwala kablom
sieciowym przenosić energię elektryczną.
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Grupa Glamox
Glamox to norweska grupa przemysłowa, która opracowuje, produkuje i dystrybuuje
profesjonalne rozwiązania oświetleniowe na rynek globalny.
Wysokiej jakości marki i rozwiązania

Technologia i doświadczenie

Grupa obejmuje szereg wysokiej jakości marek oświetleniowych,
w tym: Glamox, Aqua Signal, Luxo, Norselight, LINKSrechts,
Küttel, Luxonic, LiteIP, Luminell i ES-SYSTEM. Firma Glamox skupia
swoją działalność na spełnianiu potrzeb i oczekiwań klientów,
dostarczaniu wysokiej jakości produktów i rozwiązań, serwisu
oraz wsparcia.

Nasze produkty i rozwiązania są opracowywane oraz testowane
przez naszych inżynierów we własnych ośrodkach badawczych
i testowych, a następnie produkowane i certyfikowane zgodnie
ze wszystkimi obowiązującymi normami jakości oraz ochrony
środowiska. Są one oparte na najnowszej technologii i wiedzy –
oraz wieloletnim doświadczeniu.

www.essystem.pl

