ˇ
Osvetlení

Bezdrátová sít

Kamerový systém

2

Reproduktor

Dobíjecí stanice
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ˇ
Spojuje lidi ve verejném
prostoru
VÝKONNĚJŠÍ. CHYTŘEJŠÍ. INTERAKTIVNÍ. PROPOJENÝ.
DIGITÁLNÍ REVOLUCE DORAZILA, ABY POMOHLA
LIDEM VE STÁLE SLOŽITĚJŠÍM SVĚTĚ. SHUFFLE JE
MNOHEM VÍC NEŽ JEN SVĚTELNÝ SLOUP. SPOJUJE
LIDI S JEJICH PROSTŘEDÍM. A TO VŽDY.
Toto moderní rozhraní dodává přidanou hodnotu venkovnímu životnímu prostoru.
Integrované reproduktory, CCTV (kamerový systém), WLAN (bezdrátová síť) a dobíjecí stanice
(e-mobilita) posouvají Shuffle za hranici běžného veřejného osvětlení. Napomáhá lidem cítit
se jako doma i ve veřejném prostoru.
Shuffle vytváří pocit bezpečí, pohodlí a příjemné atmosféry a nabádá tak k většímu užívání
veřejných prostranství ve dne i v noci. Zlepšováním životního prostoru vyzývá Shuffle
k vzájemnému poznávání.
Shuffle je díky svému chytrému designu dostupným řešením s velmi nízkou potřebou údržby.
Koncentrace veškerých funkcí do jediného sloupce značně snižuje náročnost na materiál a
uhlíkovou stopu instalace.
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Shuffle
SHUFFLE NABÍZÍ NOVÝ A
JEDINEČNÝ KONCEPT JAK
ZLEPŠIT KVALITU ŽIVOTA VE
SPOLEČNOSTI
4

Informace, identita, bezpečí,
komunikace, zábava, zdraví a mobilita.
Zkuste si představit, že všechny tyto
potřeby společnosti můžete naplnit a
současně kontrolovat stejným systémem
jak ve veřejném, tak v soukromém
prostoru. Není třeba s každou novou
potřebou pořizovat nové zařízení.
Veškeré funkce jsou koncentrovány
v jedné síti, která je však připravena na
budoucí vývoj a nabízí tak všestrannost a
pružnost.
Shuffle je to nejlepší, co můžou veřejné
prostory nabídnout. Myslí totiž
především na lidi a jejich potřeby.
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Nestanovujte si hranice,
posouvejte je

5
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ˇ
ˇ
ˇ
Petihvezdicková
stavebnice
6

JEDEN ZÁKLADNÍ SLOUP, JEDEN AŽ PĚT
MODULŮ S MOŽNOSTÍ VSUNUTÍ
ODDĚLOVACÍHO PUKU. SPOUSTA KOMBINACÍ,
KTERÉ MOHOU SLOUŽIT LIDEM VE VEŘEJNÉM
PROSTORU.

SHUFFLE JE VELICE ŠIKOVNÝ A PŘIZPŮSOBIVÝ
NÁSTROJ S JEDNODUCHÝM UPEVNĚNÍM,
OTOČNÝMI MODULY A SNADNÝM PŘIPOJENÍM.
VYBERTE SI SVOU VLASTNÍ KOMBINACI,
PŘIPEVNĚTE MODULY, ZAPOJTE KONEKTORY A
SHUFFLE JE PŘIPRAVEN PROJASNIT VÁŠ PROSTOR.
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ODDĚLOVACÍ PUK 3

ODDĚLOVACÍ PUK 2

ODDĚLOVACÍ PUK 1

SVĚTELNÝ
PRSTENEC

DOBÍJECÍ STANICE

REPRODUKTOR

KAMEROVÝ
SYSTÉM

DRŽÁK NA
SVÍTIDLO

OSVĚTLENÍ :
BODOVÉ

OSVĚTLENÍ
LENSOFLEX®2

OSVĚTLENÍ:
REFLEKTOR

DETEKTOR
POHYBU

OVLADAČ
(LUCO NEBO
FOTOBUŇKA)*

POUZE WLAN

WLAN S
OSVĚTLENÍM

360° SVĚTLO

Ø 193mm Ø 193mm Ø 193mm
Výška
Výška
Výška
380mm
816mm
816mm

Ø 193mm Ø 193mm Ø 193mm Ø 193mm Ø 193mm Ø 193mm Ø 193mm Ø 193mm Ø 193mm Ø 193mm Ø 193mm
Vloženo
Výška
Výška
Výška
Výška
Výška
Výška
Výška
Výška
Výška
Výška
do pole
380mm
380mm
380mm 190mm
380mm
380mm
190mm
380mm
760mm 1,140mm

(bez
antén)
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4

             




3

             



Min 2,280 mm

Max 6,840 mm



2

             

1

               

P

               

 Dostupný  Nedostupný
* Pouze uvnitř světelného modulu
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Osvetlení
ˇ
Ovladače (OWLET)
Pro samostatné či spolupracující
sítě (které ovládají, dohlíží,
kontrolují a měří) s nebo bez
detekčních funkcí (senzor PIR)

360° LensoFlex 2
®

Osvětlení ulic / Pěších zón /
Přechodů pro chodce
>

Rozsah světelného toku:
od 1 600 až do 4 500 lm*

>

Možnost ochrany proti
nechtěnému záření - Back-light
control

>

Neutralní nebo teplé bílé zdroje
LED

>

Difusní kryt pro zvýšení zrakového
pohodlí

Jediný ovladač může velet všem
světelným modulům v Shuffle a
dávat různé příkazy pro každý
modul. Ovladače spolu mohou
komunikovat v rámci místní či
centrálně řízené sítě.

8

180° LensoFlex®2

Bodové osvětlení

Držák na svítidlo

Pouliční osvětlení

Směr vzhůru/dolů
(nastavení v místě
instalace):
Architektonické osvětlení

Osvětlení ulic/Přechodů
pro chodce

>

>

>

Rozsah světelného
toku: od 2 000 až do
4 700 lm*
Možnost ochrany proti
nechtěnému záření Back-light control
Neutralní nebo teplé
bílé zdroje LED

180° Reflektor
Směr dolů: Osvětlení
ulic / Pěších zón/Velká
náměstí
Směrem nahoru:
Architektonické osvětlení
>

>

Rozsah světelného
toku: od 2 300 až do 7
200 lm*
Neutralní nebo teplé
bílé zdroje LED

* Při teplotě tq 25°C - neutrální (4 000 K)či teplé (3 000 K) bilé LED
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>

Rozsah světelného
toku: od 1 300 až do 2
400l m*

>

Nastavení úhlu náklonu
v místě instalace
-10/+40°

>

Neutralní nebo teplé
bílé zdroje LED

Světelný prstenec

>

Označení/Zvelebení/
Vytvoření atmosféry

Pro svítidlo
s uchycením o ø 60 mm

>

Úhel náklonu: +5 %

>

Červené, modré, zelené,
neutrální či teplé bílé
zdroje LED

>

1 až 2 střídající se barvy

ˇ osvetlení
ˇ
Více nez

WLAN

Reproduktor

Profesionální a bezpečná
bezdrátová síť

Profesionální ozvučení

>

>
>

>

Dostupné jako samostatný
modul i součást 360°
LensoFlex®2 osvětlovacího
modulu

100 V veřejný rozhlasový
systém

>

Frekvenční rozsah: 100 –
18.000 Hz

Dvě verze: bezdrátová síť
typu mesh a kabelová síť

>

Dokonalý zvuk – 20W výkon

>

Voděodolný/vhodný
k instalaci venku i vevnitř

Dělitelnost šíře pásma:
př. část pásma může být
vyhrazena pro městské
služby a další část pro
širokou veřejnost

CCTV
Profesionální kamerový systém
>

Rozlišení: Full HD
(1920 x 1080)

>

Optimalizace obrazu (back
light, kontrast, noční vidění,
vysoká světelnost)

9

E-mobilita
Profesionální dobíjecí
stanice
>

Dobíjení 11 kW či 22 kW
proudem

>

Euro zásuvka (typ 2)

>

Bezpečnostní uzamčení
po dobu nabíjení

>

Funkce rozmazávání obličejů

>

Komunikační standard ONVI

>

>

Spouštěcí signály: detekce
pohybu, videoanalytika,
narušování, …

Ověření přístupu přes
RFID či QR kód

>

Možnosti navíc:
komunikační, měřící či
přístupová jednotka (ve
svorkovnici sloupu)

>

Dvě verze: digitální či optický
zoom

>

Optimalizace dat: zpoždění
či omezení přenosu,
nahrávání (paměťový slot SD)

>

Nastavení úhlu náklonu na
místě: 0 – 85°
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ˇ ˇ
Kompletní resení
e-mobility
12

> AC DOBÍJECÍ STANICE O 11 kW ČI 22 kW
> EURO ZÁSUVKA TYP 2
> SVĚTELNÝ PRSTENEC, KTERÝ ZNAČÍ DOSTUPNOST
> KOMUNIKAČNÍ JEDNOTKA VE SVORKOVNICI SLOUPU
> OVĚŘENÍ PŘÍSTUPU PŘES RFID NEBO QR CODE
Shuffle využívá jež existující elektrické rozvodné sítě a nabízí AC
dobíjecí stanice jako první krok ke kompletnímu řešení e-mobility.
Nabíječka pro elektromobily může být doplněna světelným
prstencem, který různými barvami signalizuje dostupnost stanice
pro nabíjení. V případě, že je k dobíjecí stanici připojeno auto,
prstenec svítí modře. Zelená se rozsvítí v případě, že je nabíječka
volná pro dalšího uživatele. Světelný prstenec je umístěn v horní
části shuffle a je tedy už z dálky viditelné, zda je dobíjecí stanice
volná k použití.
V Shuffle je zásuvka typu 2 „Mennekes“, která je v Evropě
standardem, se dvěma výkony: 11 kW
(16 A) či 22 kW (32 A). Malé auto má dojezd až 200 km již po jedné
hodině nabíjení v 22kW nabíječce.
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Dobíjecí stanice v Shuffle není jedinou složkou řešení problému emobility. Nabízíme také umístění komunikační jednotky do
svorkovnice sloupu, která umožní ověření přístupu, změření
spotřeby elektřiny a předání informací třetí straně přes OCPP (Open
Charge Point Protocol).
Informace z těchto dat jsou pak předány v reálném čase uživatelům
a správci sítě. Mohou pak napomoci ke zjednodušení vyúčtování a
k vylepšení aplikace s informacemi o umístění jednotlivých
dostupných dobíjecích stanic.
Ověření přístupu probíhá buď před čtečku RFID nebo přes čtečku QR
kódů.

DOBÍJECÍ
STANICE
VOLNÁ
DOBÍJECÍ
STANICE
OBSAZENA

PŘÍSTUP
PŘES RFID
ČTEČKU

PŘÍSTUP PŘES
ČTEČKU QR CODŮ

13

KOMUNIKAČNÍ
JEDNOTKA
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Vhodný do
kazdého
prostredí
ˇ
ˇ
ZVLÁŠTNÍ ÚPRAVA PRO POBŘEŽÍ
Shuffle nabízí spoustu možností z hlediska bezpečnosti a zábavy a skvěle se tedy hodí na nábřeží,
promenády a mola u moře. S nepříznivými klimatickými podmínkami si poradí barva se speciální
ochranou proti korozi, která je také v nabídce.

14

www.artechnic-schreder.com

DRŽÁK S PŘÍDAVNÝM SVĚTLEM
V případě, že je vznesen požadavek na více světla či specifické světelně
technické parametry, např. pro osvětlení přechodu pro chodce, je
možné na Shuffle nainstalovat držák s dodatečným světlem, např. Piano
(model Midi)

15
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Shuffle
na sloup

VERZE S VELKÝM
KLOBOUKEM

DOKONALÝ DOPLNĚK

16

Jako samostatné svítidlo na sloup o průměru 60 či 76 mm je
Shuffle vhodný k vytváření příjemné atmosféry na cestách,
ulicích, náměstích a mnoha dalších místech.
Jeho elegantní válcovitý tvar s 360° průhledným či difusním krytem
má ten samý design a technické vlastnosti jako modul 360°
LensoFlex®2, který nabízí sloup Shuffle. Může tak čerpat z velké
škály světelně technických parametrů a osvítit své prostředí
s estetickou rovnoměrností.
Svítidlo Shuffle je ve dvou variantách – jako hladký válec či
s krycím kloboukem. Do základny svítidla se mohou vložit
detektory pohybu, zatímco jeho ovladače se ukrývají přímo v těle
světla. I tato verze svítidla má ty stejné možnosti ovládání jako
ostatní moduly Shuffle – samostatné, nezávislé a spolupracující
(vzdálené řízení).
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VERZE BEZ
KLOBOUKU

17
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ˇ
Adaptabilní svetlo
ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY OWLET, KTERÉ JSOU PRO SHUFFLE K DISPOZICI,
NABÍZÍ KROMĚ LEPŠÍ BEZPEČNOSTI A POHODLÍ PRO LIDI TAKÉ
MINIMÁLNÍ NÁKLADY NA ENERGIE A ÚDRŽBU
OWLET NABÍZÍ TŘI TYPY SYSTÉMŮ ŘÍZENÍ, OD ZÁKLADNÍHO PO
POKROČILÝ.
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SAMOSTATNÝ SYSTÉM

NEZÁVISLÁ SÍŤ

KAŽDÉ SVÍTIDLO JE VYBAVENO ŘÍDICÍ JEDNOTKOU A MŮŽE
BÝT ŘÍZENO SAMOSTATNĚ.

Autonomní stmívací systém umožňuje svítidlům komunikovat
mezi sebou navzájem v rámci bezdrátové sítě a poskytuje tak
dynamický systém stmívání. Tento systém se dá obohatit o
detektory pohybu. Pokud čidlo zaznamená pohyb, spustí tento
impuls stmívací režim. Čidla mohou být centralizovaná nebo
decentralizovaná. Každé svítidlo je vybaveno řídicí jednotkou a
může být ovládáno samostatně.

Samostatný systém Owlet zahrnuje:
>

Inteligentní ovladače, mezi jejichž funkce patří např.
astronomické hodiny, které stále upravují doby stmívání, CLO
(konstantní světelný tok), který omezí přesvětlování a
plánované stmívání s víceúrovňovými programy;

>

Zabudované fotobuňky, které zapínají či vypínají světlo dle
úrovně přírodního světla

>

Detektory pohybu, které stmívají dle potřeby

www.artechnic-schreder.com
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SPOLUPRACUJÍCÍ SÍŤ
Schréder Owlet je centrální řídicí systém, díky kterému je
možné kontrolovat, měřit a ovládat celou světelnou soustavu.
Jde o jedinečnou kombinaci nejmodernější technologie a
snadno ovladatelného webového rozhraní, které nám umožňuje
dohlížet na jednotlivá svítidla kdykoliv a kdekoliv. Díky
obousměrné komunikaci je pak snadné sledovat provozní stav,
energetickou spotřebu i případné poruchy.
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