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SHUFFLE LIGHT
Voor eindeloze
uitdagingen
Hoe herontwerp je je stedelijke ruimtes met elegantie? Hoe kan een
modulair systeem ruimte in stadscentra opruimen en vrijmaken?
Hoe kunnen eenvoud en integratie de stadsplanning verbeteren en
plaatsen creëren waar mensen graag tijd doorbrengen? Waarom is
toekomstbestendig zijn belangrijk?
SHUFFLE Light is een verbonden, modulaire benadering van buitenhardware met
plug-and-play draaibare modules die vooraf gecertificeerde hardware bevatten.
Deze voorgeconfigureerde versie van de slimme multifunctionele SHUFFLE
kolom is ontworpen om te voldoen aan de verschillende verlichtingsbehoeften
van een ruimte met elegantie en hoge energie-efficiëntie. Het esthetische
ontwerp integreert verschillende verlichtingsmodules (360°, spot en lichtring)
met slimme bedieningsfuncties voor dimmen en licht-op-aanvraag scenario’s.
De slimme SHUFFLE Light kolom kan overal worden geïnstalleerd waar zijn
veelzijdigheid, connectiviteit en eenvoud een meerwaarde creëren naast de
basisverlichting.
SHUFFLE Light is ontworpen om wegen, straten, pleinen en andere plaatsen te
verlichten waar het creëren van een aangename sfeer een belangrijk element
is. Het profiteert van een breed scala aan fotometrieën en biedt esthetische
consistentie in verschillende stedelijke omgevingen. Het biedt de perfecte
tool voor placemaking omdat het ruimte vrijmaakt die vervolgens kan worden
gebruikt om de stedelijke ervaring te verbeteren en de gezondheid, het geluk en
het welzijn van mensen te bevorderen.
Omdat er niets in beton wordt gegoten, is SHUFFLE Light ontworpen als
toekomstbestendig systeem. Modules kunnen worden geüpgraded, gewijzigd
of toegevoegd om aan de steeds veranderende plaats te voldoen. Het stelt
gemeenten in staat om aan hun slimme stadsreis te beginnen en te evolueren.
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De slimme geïntegreerde
oplossing om aan alle
verlichtingsbehoeften te
voldoen

Voordelen
Voor bewoners
• Aangename stedelijke ruimtes met
discrete en goed geïntegreerde
verlichtingsinfrastructuur
• Licht-op-aanvraag functies: veilige en
comfortabele verlichting wanneer dat
nodig is
• Visuele identiteit om plaatsen te
onderscheiden en te onthouden
(gekleurde lichtring)

Voor steden/beheerders
• Robuuste, geïntegreerde en esthetische
oplossing
• Een slimme, kosteneffectieve manier
om de verlichtingsinfrastructuur te
maximaliseren
• State-of-the-art technologie voor
maximale energie-efficiëntie en
kostenbesparingen
• Weg- en architecturale verlichting verenigd
in een enkele kolom
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SHUFFLE LIGHT
Een schaalbare
oplossing
De SHUFFLE Light
range omvat
3 varianten
om aan de
behoeften van
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ACTIVE

CORE

BASIC

verschillende
gebieden te
voldoen.

360° verlichting
(en gereed voor IoT)
• Straatverlichting / Sfeerverlichting
(back light control optioneel)
• Warm of neutraal witte LEDs
• Diffuse lichtkap beschikbaar voor
beter visueel comfort (optie)
• NEMA-aansluiting voor smart city
IoT controller

Lichtring
• Bewegwijzering en visuele hulp
• Rode, blauwe, groene of witte
LEDs
• Laag energieverbruik

180 verlichting - Spot
• Omhoog/omlaag
architecturale verlichting
(ter plaatse aanpasbaar)
• Lumen pakket: 1.300 tot
2.400lm
• Ter plaatse instelbare
hellingshoek: -10/+40°
• Neutraal of warm witte
LEDs

PIR sensor
• Bewegingsdetectie in de
omringende perimeter
• Kan licht-op-aanvraag
scenario’s activeren om op
elk moment het juiste licht te
bieden
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SHUFFLE LIGHT

3 gebruiksmogelijkheden
Hoe kan
SHUFFLE Light

buitenactiviteiten aanmoedigen?
In een park of op een promenade, na het werk gaan mensen graag wandelen
of sporten. Verlichting speelt een cruciale rol in hun beleving, omdat het hen in
staat stelt om in vertrouwen, comfort en veiligheid te wandelen of te trainen.
Mensen voelen zich vrij, en worden zelfs aangemoedigd om het meeste uit de
openbare ruimtes te halen als ze dat onder de juiste omstandigheden kunnen
doen.
Veranderingen in het activiteitsniveau in deze ruimtes betekenen echter
soms dat verlichting op vol vermogen een verspilling van energie is. Waarom
een omgeving verlichten als niemand er gebruik van maakt? SHUFFLE
Light integreert intelligente stuurprogramma’s, een controlesysteem
en infraroodsensoren (PIR) om licht-op-aanvraag scenario’s te creëren.
Meestal wordt het licht gedimd tot een beveiligingsniveau. Pas wanneer
mensen worden gedetecteerd gaat het licht aan en begeleidt hen bij hun
avondactiviteiten. Joggers, wandelaars en fietsers genieten van deze veilige en
comfortabele omgevingen.

Hoe kan
SHUFFLE Light

kunst en erfgoed benadrukken?
Steden zitten vol met architectonische details, monumenten,
standbeelden en kunstwerken die het verdienen om benadrukt te worden
met de perfecte verlichtingsoplossing. Hoewel expertise in fotometrie
een sleutelrol speelt bij het bereiken van een goed resultaat, kan de
uitdaging ergens anders liggen. Waar kunnen de schijnwerpers worden
geïnstalleerd? Is er stroom beschikbaar? Hoe kan de bekabeling worden
verborgen? Hoe kan het systeem worden beschermd tegen vandalisme?

Met zijn geïntegreerde spot en zijn hoge slagvastheid biedt SHUFFLE Light
de perfecte oplossing voor al deze uitdagingen. Met zijn elegante en toch
robuuste ontwerp kan deze slimme kolom alle verlichtingsbehoeften
van een ruimte dekken, inclusief architecturale verlichting. SHUFFLE
Light is ideaal om straten en pleinen te verlichten en tegelijkertijd de
juwelen van de stad te benadrukken.
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Hoe kan
SHUFFLE Light

bijdragen aan het creëren van
iconische plekken en mensen
helpen hun weg te vinden?
Plaatsen kunnen ook hun eigen unieke identiteit hebben.
Planners, architecten en ontwerpers zouden licht moeten
gebruiken om stadscentra, pleinen, parken en andere
typische stadslandschappen te onderscheiden en direct
herkenbaar te maken. SHUFFLE Light bevat een gekleurde
lichtring die kan bijdragen aan het creëren van iconische
plekken.

MOBILITY

LIGHT

SECURITY

SOS

Kies uw
ideale
SHUFFLE

CAMPUS

Verkrijgbaar in rood, groen, blauw of wit, deze lichtring
onderscheidt, signaleert en leidt mensen. Het biedt een niet
te missen herkenningspunt dat mensen helpt zich door de
stad te verplaatsen.
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