Az Ön városa
igény szerint okosítva

“ A Schréder Hyperion a Schréder
évszázados tapasztalatára,
tudására és mérnöki ismereteire
építve támogatja a városokat az
alapvető intelligens megoldások
biztosításával.
A Schréder Hyperion világszinten
kiépített szakmai kapcsolati
rendszrével folyamatosan azon
dolgozik, hogy új lehetőségeket
kínáljon a városok számára”
NICOLAS KEUTGEN
Innovációs vezérigazgató, Schréder
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Innováció és inspiráció
az intelligens városokért
A Schréder Hyperion segítségével a Schréder alakítja az intelligens
városok fejlődését.
Több mint 60, az IT számos területén
jártas szakember dolgozik szoros
együttműködésben ügyfeleinkkel
a városi infrastruktúrákban rejlő
lehetőségek kiaknázása, és a fontos
társadalmi kihívásokmegoldása
érdekében.
A Carcavelos-ban (Lisszabon)
található Nova SBE oktatási intézmény
területén található vadonatúj egyetemi
kampuszon a Schréder Hyperion
városi terek tervezését, meglévő
infrastruktúrák újrafelhasználását, és
világítóberendezésekre épülő digitális
rendszerek fejlesztését tűzte ki célul.

A Schréder Hyperion
hasznosinformációkat, képzéseket és
megoldásokat kínál, hogy elősegítse
az intelligensebb, fenntarthatóbb
városokra történő átállást.
A központ azért van Lisszabonban,
mert a városban figyelemreméltó
arányban vannak jelen tehetséges
mérnökök, a Schréder pedig
igyekszik kihasználni az egyre
növekvő nemzetközi technológiai
ökoszisztémát együttműködések és
kutatási kezdeményezések révén.

Schréder intelligens és
öszekapcsolt megoldásai
+12

+350,000

+2,300

4th

év
tapasztalat

összekapcsolt
fénypont

projekt

generáció
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Mire jó a
kapcsolat és a
vezérlés?

A mesterséges fény ősidők óta a városi lét
velejárója. Az évek során a technológia fejlődésének
köszönhetően sokat javult a berendezések
teljesítmény. A vezérlési megoldások most újabb
kézzelfogható előnyöket kínálnak, amelyek
biztosítják a befektetés maximális megtérülését.
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EGY JÖVŐKÉP TÁMOGATÁSA

HATÉKONY KEZELÉS

> Maximális energiamegtakarítás, minimális

> Pontos leltár

szénkibocsátás

> Közvetlen hibajelzés

> Könnyű alkalmazkodás az eseményekhez/

> Optimalizált szerviz/

városfejlődéshez

karbantartás-tervezés

> Pontos adatok a megalapozott döntésekhez
> Használható intelligens városialkalmazások
támogatásához: egyszerű kapcsolódása városi

POLITIKAI
DÖNTÉSHOZÓK

> Fejlettebb költségkövetés
> Rugalmasság és skálázhatóság

IoT eszközökhöz

MŰSZAKI
SZOLGÁLTATÁSOK

KÖZÜZEMI
SZOLGÁLTATÓK

KÖNNYŰ TELEPÍTÉS
> Fokozott előkészítés és
nyomonkövetés
> Interfész a várossal és más
érdekeltfelekkel való hatékony
közösmunkához
> Plug-and-play üzembe helyezés

POLGÁROK

VÁROSOK, AHOL ÉNI JÓ
> Zavartalan biztonság,kényelem és
jóllét
> Kevesebb hibabejelentés
> Az erőforrások
helyesfelhasználásának tudata
> Büszkeség
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Előszőr a cél,
aztán a megfelelő technológia
Intelligens várossá válni önmagában nem cél.
A városoknak testre szabott
megoldásokra van szükségük, amelyek
lehetővé teszik számukra a nagy utazást.
Egy adott megoldás nem alkalmazható
mindenhol. Mi elsőként megértjük városa
egyedi igényeit, problémáit és a benne
rejlő lehetőségeket.
A Schréder világítás alapú megoldásokat
hoz létre, azokat ajánlja, fejleszti
és integrálja. Mi végig támogatjuk
ügyfeleinket. Alkalmazkodunk a rövid- és
középtávú célokhoz, szem előtt tartva a
hosszútávú elképzeléseket.
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Felmérve városa működését, innovatív
megközelítéseket és új megoldásokat
kínálunk a világításon túl is.
Ez nem csuán a technológiáról
szól - az a szakterületünk -, hanem
arról, hogy kitaláljuk, miként lehetne
továbbfejleszteni a területeket
és a közösségeket a megfelelő
megoldások megfelelő helyen történő
alkalmazásával.

Vezető városirányítási platform
Funkció
Biztonság
Felhasználói élmény
Skálázhatóság
Szolgáltatás

SMART

PRO

A Schréder EXEDRA Smart a legfejlettebb világításkezelő
rendszer a piacon, amellyel vezérelhető, nyomon követhető
és elemezhető a közvilágítás, felhasználóbarát módon. Az
intelligens világítási rendszerek kezelésére lett kiélezve, és egyéb
intelligens szolgáltatások isintegrálhatók, például a világítás
színének beállítása, vagy dinamikus világítási forgatókönyvek
megvalósítása PIR szenzorok vagy radarok segítségével.

A Schréder EXEDRA Pro a Smart megoldáson alapszik, de
testre szabhatóbb, rugalmasabb felhasználói élményt nyújt, és
utat nyit a világításon túlmutató intelligens városi alkalmazások
számára. Azoknak az ügyfeleknek ajánljuk, akik hozzáadott
értékkel egészítenék ki világítási infrastruktúrájukat, amely
többet nyújt csupán a világításnál.
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Szanványosítás a testre szabott
IoT megoldásokért
A Schréder EXEDRA rendszer
architektúráját úgy tervezték,
hogy zökkenőmentesen tudjon
együttműködni más szoftveres és
hardveres megoldásokkal. Hogyan
lehetséges ez? A zárt rendszerekkel
ellentétben, amelyek akadályozzák az
átjárhatóságot, és a gyártóhoz láncolják
a felhasználót, a Schréder EXEDRA
egy teljes körű megoldást kínál, amely
nyílt szabványokon és protokollokon
alapszik.

KÜLSŐ
FELHŐ

A Schréder kulcs szerepet játszik
a szabványosításban olyan
szövetségesekkel és partnerekkel,
mint az uCIFI, a TalQ vagy a D4i. Közös
célunk a vízszintes és függőleges IoT
integrációhoz tervezett megoldások
nyújtása. A testtől (hardver) a nyelven
(adatmodell) át az intelligenciáig
(algoritmusok) a Schréder EXEDRA
rendszer megosztott és nyílt
technológiákra épül.

FELHŐ

SERVER
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Ez az átjárható platform biztosítja,
hogy az ügyfelek már meglévő vagy
más gyártótól származó rendszereket/
eszközöket csatlakoztathassanak a
Schréder EXEDRA-hoz, ami egyben azt
is jelenti, hogy nyitottak vagyunk a közös
munkára versenytársainkkal.

CSATLAKOZÓ
USER

TRAFFIC WEATHER WASTE

Partnereink az agnosztikus
technológiai megoldásokban
A zárt vezeték nélküli
kommunikációs hálózatok vége az
intelligens városokban
Az uCIFI szövetség nyitva áll bármely ipari vállalat,
tanácsadó cég, végfelhasználó, hatóság,közműszolgáltató
vagy egyéb entitás előtt, amely elkötelezett a nyílt
megoldások fejlesztése iránt, és ezzel támogatja az
intelligens városok és az intelligens energia piacát.
Az uCIFI célja egy egységesített adatmodell definiálása
minden intelligens városokhoz kapcsolódó objektum
számára, amely a szabványosított OMA LwM2M
adatformátumon alapszik. Az uCIFI adatmodell
implementálható bármilyen IoT hálózaton, beleértve a
LoRaWAN-t, az NB-IoT-t, a 802.15.4G vezeték nélküli mesh
hálózatokat, illetve a zárt IoT hálózatokat.

A globális protokoll intelligens
városok számára
A TALQ konzorcium célja egy g lobálisan elfogadott
protokoll definiálása a központi vezérlőszoftverek számára,
melyekkel konfigurálható, irányítható és nyomon követhető
egy heterogén hálózat az intelligens városokban.
A TALQ megoldásokat kínál a valóban intelligens
városok építésével kapcsolatban felmerülő legfőbb
kihívásokra, beleértve a lakók biztonságát és
kényelmét, az energiafogyasztást és a szén-dioxidkibocsátás csökkentését érintő kérdéseket, és nagyobb
költséghatékonyságot garantál az intelligens városokat
működtető felek számára.

www.talq-consortium.org

www.ucifi.com

Átjárhatóság a lámpatestek,
szenzorok és/vagy kommunikációs
csomópontok között
A Zhaga konzorcium a DiiA-val közösen megalkotta az
egységes Zhaga-D4i tanúsítványt, amely ötvözi a Zhaga
18-as könyv 2. kiadásában leírt kültéri csatlakozási
specifikációkat a DiiA D4i lámpatesten belüli DALI
specifikációival.
Ez a tanúsítvány lefedi az összes kritikus tulajdonságot,
beleértve a mechanikai illeszk edést, a digitális
kommunikációt, az adatközlést és a tápellátással
kapcsolatos szükségleteket egy lámpatesten belül,
biztosítva a lámpatestek (driverek) és perifériák (pl.
kapcsolódási csomópontok) plug-and-play átjárhatóságát.

Nyílt, rugalmas és biztonságos
felhőszolgáltatások
A Microsoft Azure felhőszolgáltatások folyamatosan
bővülő tárháza, amelyek a legmagasabb szinten
felelnek meg a megbízhatósággal és átláthatósággal
kapcsolatos elvárásoknak, valamint a szabványoknak és
szabályozásoknak.
A Microsoft Azure lehetővé teszi, hogy az ügyfél kedvenc
eszközeit és keretrendszereit használva építsünk, kezeljünk
és telepítsünk alkalmazásokat egymasszív, globális
hálózaton. A biztonságos alapokat szakértői csapatok
biztosítják, a rendszer proaktív megfelelőségében pedig
cégek, kormányok és startupok egyaránt megbíznak.

www.azure.microsoft.com

www.zhagastandard.org
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Határ a
csillagos ég
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Egy jól vezetett város mindig keresi
az innováció lehetőségeit.
Egy intelligens város felépítése
utazás, nem végcél: mindig van
hova továbbfejlődni. Az EXEDRA
egy jövőbiztos platform, amely
magába foglalja a folyamatos igényt
a technológiai fejlődésre és az új
kihívások megoldására. Tudjuk, hogy
a legjobb megoldások mindig azok,
amelyeket agilis, nyitott hozzáállással
fejlesztenek ki.

Hogy naprakész maradjon, a Schréder
egy agnosztikus technológiai
megközelítést alkalmaz.
Mit jelent ez? Nyílt szabványokra
és protokollokra támaszkodunk,
hogy olyan architektúrát tervezzünk,
amely zökkenőmentesen képes
együttműködni harmadik féltől
származó szoftverekkel és
hardverekkel. Az intelligens városoknak
az innováció platformjaiként kell
működniük, ahogy azt a Schréder
EXEDRA teszi.

A zárak feltörése
Ebben az elzárt világban a Schréder EXEDRA felkavarja az
állóvizet. A platformot azért tervezték, hogy teljes átjárhatóságot
biztosítson, és a következőket kínálja:
Más gyártók eszközeinek (lámpatesteinek)
vezérelhetősége
Más gyártók vezérlőinek kezelése és
szenzorainak integrálása
Kapcsolódás más gyártók eszközeihez és
platformjaihoz
A Schréder EXEDRA együttműködést tesz lehetővé a
rendszerek között, és ezzel megoldások végtelen
tárházát kínálja a városok számára.

Tartozzon a 18%-ba!
Napjainkban az intelligens városi kezdeményezések 82%-a
az érettség és a nyitottság hiánya miatt bukik meg. Az
EXEDRA, amely a Schréder összekapcsolt megoldásainak 4.
generációját képviseli, az ön belépője lehet a sikeres 18%
közé.
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Az
élvonalban
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Ha felhasználói élményről van szó, a Schréder EXEDRA kínálja a
legintuitívabb, legátfogóbb városkezelő rendszert.
Testre szabható
irányítás

Szabja testre munkakörnyezetét:
adjon hozzá, méretezze át vagy
rendezze át a kezelőszerveket az
igényeknek megfelelően.

Integrált leltár és
eszközkezelés

Hozzon létre, szerkesszen vagy
töröljön lámpatesteket, vezérlőket,
mérőket, elektromos kábeleket és
más eszközöket.

Állapotjelzés és valós
idejű rálátás/vezérlés

Maradjon kapcsolatban hálózatával.
Navigáljon térképnézetben, hogy
ellenőrizze a teljesítménymutatókat
és az eszközök állapotát, szükség
esetén kezelje azokat.

Forgatókönyvek

Programozza a világítást. Hozzon
létre és szerkesszen dimming
profilokat végtelen számú változó
alapján (naptári napok, különleges
alkalmak, évszak stb.).
Rendeljen szabályokat a
konfigurálható lámpatest
csoportokhoz.

Dinamikus világítás

Maximalizálja az előnyöket szenzorok
hozzárendelésével a lámpatestek
csoportjaihoz, hogy előre definiált
forgatókönyveket léptessenek életbe.

Jelentések, riasztások
és adatelemzés

Reagáljon valós időben. Konfigurálja a
figyelmeztető üzeneteket, és tegyen
szert hasznos információkra a
jelentések által. Az összegyűlt adatok
segítségével hozzon megalapozott
döntéseket.

Energiafogyasztás
kezelése

Tartsa kordában a számlákat.
Kövesse nyomon, mérje és
hasonlítsa össze a fogyasztást. A
Schréder EXEDRA minden
szükséges funkciót tartalmaz, ami
segíti önt az energiahatékonyság
javításában.

Hibajegykezelő rendszer

Szervezze a terepmunkákat egy
teljesen integrált hibajegykezelő
rendszerrel, amely segíti az
eszközkezelést és a karbantartást.

Automatizálás

Használja a Schréder EXEDRA
automatizáló központját összetett
automatizált műveletek egyszerű
kezeléséhez az ön által definiált
feltételek és szabályok mentén.

Felhasználókezelés

Osszon ki jogokat és szerepköröket
minden érdekelt fél számára
feladatuk és felelősségeik szerint.

Több-bérlős rendszer

Konfigurálja és kezelje a különböző
zónákat egymástól függetlenül. A
Schréder EXEDRA több-bérlős
felépítésének köszönhetően a
vállalkozók, közműszolgáltatók és
nagyvárosok elkülöníthetik a
területeket.

Megoldás az
alkalmazásban

Csatlakoztasson különböző típusú
hardvereket különböző gyártóktól az
EXEDRA felülethez. Ez vonatkozik a
világításvezérlésre és egyéb
alkalmazásokra egyaránt: A környezeti
paraméterek figyelése, intelligens vízés
elektromos hálózat, intelligens
parkolás, hulladékkezelés stb.
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Egyszerűség és
kifinomultság
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Automatikus üzembe helyezés
A Schréder EXEDRA egy plug-and-play megoldás. Átjáró nélküli
rendszerként a mobilhálózat használatával egy intelligens, automatikus
üzembe helyezési folyamat felismeri, ellenőrzi és beolvassa a lámpates
adatait a felhasználói felületre.

Automatikus leltár
A Schréder lámpatestek adatai automatikusan beolvasásra kerülnek, és
frissülnek az EXEDRA platformon az RFID címkének köszönhetően. Más
gyártótól származó berendezések esetében az adatok szintén feltölthetők
a platformra egy CSV fájl segítségével.

Dinamikus világítás
A lámpatestvezérlők közötti öngyógyító hálózat lehetővé teszi a valós idejű
adaptív világítás konfigurálását közvetlenül a felhasználói felületről.

Automatizálás
A Schréder EXEDRA egy automatizáló motort is tartalmaz. A városvezetők
ezzel a hatékony eszközzel saját rutinokat és automatizált műveleteket
állíthatnak be az általuk megadott feltételek és szabályok alapján, ezzel
egyszerűbbé téve az üzemeltetést és automatizálva az ismétlődő
feladatokat.

GYORS ÉS EGYSZERŰ
TELEPÍTÉS

1.

AUTOMATIKUS FELISMERÉS

5.

ONLINE ELÉRHETŐ

2.

AUTOMATIKUS TESZTELÉS

4.

AUTOMATIKUS KAPCSOLÓDÁS

3.

FÖLDRAJZI HELYZET
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Jó rálátás,
jó döntések
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Ha az adatbányászathoz nem kell mélyre ásni.
A Schréder EXEDRA tiszta, átlátható módon
szállítja önnek az adatokat, hogy felhasználhassa
azokat a döntések meghozatalakor.
A Schréder EXEDRA nagy mennyiségű
adatot gyűjt az eszközökről, kielemzi,
és intuitív módon jeleníti meg
azokat, segítve a végfelhasználót a
megfelelő döntések meghozatalában.
A Schréder EXEDRA hozzájárul a városi
infrastruktúrák fenntartásához, és
folyamatos biztonságot, kényelmet és
jóllétet kínál a lakóknak.

A fejlett adatelemző eszközöknek
köszönhetően, amelyek vizuális és
szöveges jelentések elkészítésére
is képesek, a Schréder EXEDRA
egy remek eszköz, ami javítja a
hatékonyságot, ésszerűsít, és segíti
a döntéshozatalt. Rövidtávon a
közvetlen gazdasági és üzemeltetési
előnyökről szól. Hosszútávon viszont
stratégiai döntésekről, melyek
formálják a jövőt.

Az adatközpontú döntéshozatal előnyei
a Schréder EXEDRA-val

Költségcsökkentés

Gyorsaság

Folyamatos
fejlődés

Közös
döntéshozatal

Jobb tervezés
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Minden
oldalról védve
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A Schréder EXEDRA korszerű adatbiztonságot kínál titkosítással,
hasheléssel, tokenekkel és kulcskezelési gyakorlatokkal, amelyek védik
az adatokat a teljes rendszerben és a kapcsolódó szolgáltatásokban.
Ráadásul, a Schréder olyan eszközöket is használ, amelyek tovább növelik
a biztonságot, és megfelelnek a nemzetközi szabványoknak és az ügyfelek
igényeinek egyaránt. a Schréderrel biztonságban van.
A biztonság érdekében a Schréder
EXEDRA egy többrétegű megközelítés
keretében különféle biztonsági
intézkedéseket alkalmaz az eszközök, a
kommunikáció és a felhő szintjén. Ez a
biztonsági módszertan teszi lehetővé a
kockázatok folyamatos elemzését, és a
fenyegetések mértékének csökkentését
biztonsági folyamatok és mechanizmusok
által.
A Schréder nem birtokolja az ön adatait,
de felelős azokért. A Schréder mindent
megtesz annak érdekében, hogy megvédje
adatait a jogosulatlan hozzáféréstől és a
meghibásodástól azok teljes életciklusa

alatt. Adatvédelmi stratégiánk védi az
adatokat minden platformon, minden
szolgáltatásban.
A Schréder által használt eszközök
garantálják az:
Adatok tárolása
Adatok elkülönítését
Elszigetelt identitást
Elszigetelt hozzáférést
Elszigetelt eszközkezelést
Elszigetelt mérést
Elszigetelt teljesítményelemzést
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A Schréder közös küldetése az ügyfelekkel olyan városok megteremtése,
ahol az emberek szeretnek élni. Ezt a célt egy kompromisszummentes
megközelítéssel érhetjük el négy alappilléren keresztül. A négy pillér
megvalósításához olyan intelligens megoldások fejlesztésébe kellett
beruháznunk, amelyek túlmutatnak a világításon..

#whycompromise

Városa

karaktere

Minden városnak lelke van, amelyet
lakói, ipara és ötletei határoznak meg.
Az egyedi megoldások elismerik az
egyedi identitást, és hagyják, hogy a
város utcái elmeséljék történetüket. A
Schréder azért dolgozik Önnel, hogy
kihangsúlyozza városa karakterét.

Városa

közössége
A lakóknak olyan helyekre és
pillanatokra van szükségük, amelyek
segítségével vehetnek egy mély
levegőt, és feltöltődhetnek. Egy kis
jógázás délben a parkban, egy séta
a hídon munka után, az éjszakai piac
felfedezése... A leglátványosabb városok
sötétedés után kelnek életre különleges
alkalmakkor. A Schréder azért dolgozik
Önnel, hogy felvillanyozza közösségét.

20

Városa

környezete

Az élővilág és a csillagos égbolt
is részei a városi élménynek. A
rosszul pozicionált, intenzív, kékes
világítás zavarhatja az állatokat és a
növényeket, illetve a mi alvásunkat
is. Szakértelmünkre támaszkodva
innovatív, fenntartható, egészséges
körülményeket teremtünk
mindannyiunk számára. A Schréder
azért dolgozik Önnel, mert tiszteli az ön
környezetét.

Városa

jövője
A Schréder több mint egy évszázada
segíti a városokat energiafogyasztásuk
csökkentésében, és tartós
alapanyagokkal dolgozik. Világszerte
együtt dolgozunk partnereinkkel, hogy
olyan üzleti modelleket, rendszereket
és világítási megoldásokat hozzunk
létre, amelyek biztosítják a fényes jövőt
az eljövendő generációk számára is. A
Schréder azért dolgozik Önnel, hogy
bebiztosítsa az ön jövőjét.
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Biztonságos
befektetés

Ügyfélprofil

Világításkezelő, aki a
teljes világítási rendszert
össze kívánja kötni egy
fenntartható vezérlési
megoldással.

22

Kihívás

Távolról csatlakozni
és irányítani egy
világítási infrastruktúrát,
amely éveken át
épült különböző
gyártóktól származó
lámpatestekből,
vezérlőkből és egyéb
eszközökből.

Megoldás

A Schréder EXEDRA
újraegyesíti a hálózatot
azáltal, hogy képes a
Zhaga/NEMA foglalatokba
helyezett vezérlő
csomópontokat és
különböző gyártóktól
származó lámpatesteket
irányítani. Egy API
segítségével az EXEDRA
képes kommunikálni
harmadik féltől
származó eszközkezelő
rendszerekkel, és így
egyesíteni a teljes
rendszert egy egyedi,
modern, átlátható,
felhasználóbarát
platformon..

Eredmény

Kiutat találni egy
zsákutcából, és új
korszakot kezdeni egy
technológiai szempontból
agnosztikus megoldással,
amely bebiztosítja a
város befektetéseit, és
garantálja a választás
szabadságát a jövőre
vonatkozóan.

A város hírnevének
öregbítése
Ügyfél profile
Helyi vezetők, akik meg szeretnék őrizni a város
örökségét, és kihasználni annak vonzerejét.

Kihívás
Az ikonikus helyszínek vonzzák a turistákat,
forgalmat generálnak a helyi gazdaságban, és
hozzájárulnak egy város nagyságához. De a
közösségi média korában könnyen rossz reklámmá válhat egy
fotó egy elhanyagolt környékről, vagy egy csalódott turista
véleménye egy kellemetlen városi élményről. A helyszíneket a
városoknak mindig a legjobb fényükben kell feltüntetniük, és ez
kihívást jelent.

Megoldás
A Schréder EXEDRA nem csupán az összekapcsolt
eszközök, mint a lámpatestek, szemetes kukák
vagy a nyilvános WiFi valós idejű nyomon követését
teszi lehetővé. Az automatizáló központban feltételeket és
szabályokat definiálhat, riasztásokat állíthat be, valamint
automatikus hibajegykezelést a helyszíni karbantartási
munkák optimalizálása érdekében. Minden IoT eszköz, amely
ugyanazokat a nyílt szabványokat használja adatkezelésre és
kommunikációra, gond nélkül integrálható a platformba. Az
ikonikus helyszíneken a világítás különleges forgatókönyvekhez
igazítható, hogy támogassa a különleges alkalmakat.

Eredmény
Jobb, mint egy drága reklámkampány, hiszen az
elégedett látogatók és turisták ingyen reklámot
biztosítanak a városnak a közösségi médiában,
videómegosztókon, blogokon és más platformokon, ahol a
felhasználók generálják a tartalmakat.
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Harmonikus
közösség

Ügyfél profil

Helyi vezetők, akik fenntartható módon kívánják
fejleszteni a közösséget.

Kihívás
A szép terek és bevásárlóutcák bevonzzák a
lakókat és a látogatókat a boltokba, bárokba és
éttermekbe. Az emberek szívesen töltenek időt
szabadtéren sötétedés után, de a kontrollálatlan
éjszakai élet zavarhatja a lakók természetes igényét a csendre
az esti nyugovó után.

Megoldás
A Schréder EXEDRA segítségével a világítási
infrastruktúra pozitívan tudja befolyásolni az
emberek viselkedését, és alkalmazkodhat az
emberi test természetes ciklusaihoz. Amikor leszáll
az est, és kiürülnek az utcák és a terek, a csatlakoztatott
berendezések világítási szintje és színhőmérséklete
az időszaknak megfelelően kevésbé zavarja a lakókat,
alkalmazkodik az alvási ciklushoz, és ezzel megkönnyíti az
elalvás biológiai folyamatát. Mindez teljesen észrevétlenül
történik, az embereket így természetesen ösztönözhetjük arra,
hogy hagyják el a területet, és menjenek haza.

Eredmény
Az emberek harmóniában élnek együtt: a helyi
gazdasági tevékenységek fejlődhetnek anélkül,
hogy zavarnák a helyi lakosokat. A jó gyakorlat csökkenti a
zajt, a bűnözést, a vandalizmust és más, tipikusan városokra
jellemző zavaró tényezőket.
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A megtakarítások és a
biztonság növelése
Ügyfélprofil
Egy falu pénzügyi és biztonsági tanácsadói.

Kihívás
A költségek kordában tartása a lehető legnagyobb biztonság
garantálása mellett olyan helyeken, ahol az éjszakai aktivitás
alkalomszerű.

Megoldás
A Schréder EXEDRA lehetőséget nyújt világítási forgatókönyvek
létrehozására a leghatékonyabb dimming profilokkal
és igény szerinti világítással szenzorok segítségével. A
szenzor(ok), amely(ek)re a berendezéseknek reagálniuk
kell, és a hozzájuk tartozó konfigurációs paraméterek (pl.
aktiválási késleltetés, aktív idő) könnyedén hozzárendelhetők
a lámpatestvezérlőkhöz. Az érzékelt események hasznos
adatokként szolgálnak döntéshozatalkor a jövőbeni
befektetésekre és prioritásokra vonatkozóan.

Eredmény
A világítási költségeken nyert megtakarítások erőforrásokat
szabadítanak fel, amelyek más területeken felhasználhatók. A
falu a szén-dioxid-kibocsátását is minimalizálja. Az érzékelők
jelzésére felerősödő világítás által a lakók biztonságban
érezhetik magukat, amikor olyan kritikus helyeken közlekednek,
mint a gyalogátkelők, sikátorok vagy egy elkülönített
kerékpárút.
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Az élővilág
megóvása

Ügyfélprofil

Helyi vezetők, akik törődnek a védett természeti
területekkel és az élővilággal.

Kihívás
A megfelelő világítás biztosítása a lakók számára a
fényre érzékeny élőlények zavarása nélkül.

Megoldás
A Schréder EXEDRA rugalmas vezérlési megoldást
kínál, amely lehetővé teszi a berendezések
csoportokba szervezését, amelyek meghatározott
forgatókönyv szerint programozhatók dimmelésre és
színhőmérséklet változtatásra. Telepítéskor a rendszer minden
információt importál a lámpatestek kiválasztott konfigurációjával
kapcsolatban. Ez az eszközkezelési rendszer lehetővé teszi a
tervezés és vezérlés szempontjából egyaránt optimális megoldás
implementálását.

Eredmény
A település és a természetes ökoszisztéma
harmóniában létezhetnek egymás mellett, és egy
fenntartható közösséget alkothatnak.
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Az

faktor

Ügyfeleinkkel bizalmi alapon működő együttműködést
alakítunk ki, és nyitott, tartós kapcsolatokat építünk.
Az EXEDRA név a Schréder figyelemreméltó, egyedi,
ügyfélcentrikus megközelítésére utal.
A piacon sokféle vezérlőrendszer van, de a Schréder
EXEDRA-ban az ügyfélközpontú megközelítés jelenti az X
faktort.
A Schréder EXEDRA célja, hogy ön dönthesse el, mit kíván
a rendszer középpontjába helyezni.
Az ön igényei egyediek, a Schréder EXEDRA pedig végtelen
számú lehetőséget kínál önnek. A Schréder EXXEDRA az
ügyfél élményről és az elvárások meghaladásáról szól!
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