Slimme verlichting in parkeergarages
Een nieuwe periode van verlichting is aangebroken. Ook verlichting in een parkeergarage vraagt
om een duurzame oplossing. Door ruime openingstijden of vereiste 24 uur toegankelijkheid staat
het licht in een parkeergarage meestal aan. Dit resulteert in een zeer hoog aantal branduren per
jaar, navenante energierekening en korte levensduur van de verlichtingsinstallatie.
Door de verlichting slim automatisch te schakelen, flexibel te dimmen en van afstand te monitoren
presteert uw verlichtingsinstallatie optimaal en gaat veel langer mee. Door het toepassen van
laagdrempelige draadloze lichtbesturing draagt u niet alleen bij aan tot 80% energie- en CO2reductie, maar ook aan de functionaliteit van uw parkeergarage.
Voor de gebruikers van de parkeergarage creëert u dynamische verlichting die anticipeert op
de bewegingsrichting van het voertuig of de voetganger door het gebruik van sensoren. Van
oriëntatieverlichting naar een heldere zee van licht.

Functionaliteit
Welke lichtbesturingsfunctionaliteiten worden zoal toegepast in parkeergarages?
•
Tijdens openingstijden automatisch schakelen van 10% oriëntatie-lichtniveau bij geen
beweging naar 100% bij gedetecteerde beweging in de parkeergarage.
•
Tijdens sluitingstijden kunnen andere lichtniveaus van toepassing zijn zoals 0% bij geen
beweging en 50% bij gedetecteerde beweging.
•
Handmatige functies om in de gehele parkeergarage het licht aan te doen bij 			
werkzaam heden of calamiteiten of uit te doen als de parkeergarage buiten gebruik is.
•
Automatisch dimmen of uitschakelen van de verlichting als er voldoende 			
daglichttoetreding is, bijvoorbeeld op een parkeerdak.
•
Monitoren van energieverbruik en storingen aan de verlichting.

Installatie
De installatie van draadloze lichtbesturing is
zeer eenvoudig, omdat er alleen een elektrische
voedingskabel hoeft te worden aangesloten
op de verlichtingsarmaturen. De draadloze
lichtbesturing is ingebouwd in het armatuur.
Alle sensoren zijn batterij gevoed (levensduur
10 jaar), draadloos bestuurbaar en hoeven niet
te worden bekabeld. De oplossing voor 1-op-1
vervanging of toepassing van losse armaturen
in parkeergarages.

Sensorplan
Een parkeergarage bestaat uit één of meerdere logisch ingedeelde verlichtingszones,
bijvoorbeeld een parkeerdek, -laag of separate sectie. Sensoren (bewegingsmelders) worden
geplaatst bij alle in- en uitgangen van de parkeergarage zoals de hellingbaan, entree, exit,
lifthal en het trappenhuis. Als een parkeergarage in meerdere zones is ingedeeld, worden ook
sensoren geplaatst op de zone-overgangen.

Beheer op afstand
Indien gewenst, kunt u uw verlichtingsinstallatie op afstand beheren, monitoren en bedienen.
De installatie levert informatie over o.a. energieverbruik, storingen van lampen en sensoren en
branduren. Energieverbruik, onderhoud en levensduur van de installatie kunnen zo worden
geoptimaliseerd.
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