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Get SMART with OPPLE!
Installatie van het Smart Lighting systeem van OPPLE is extreem eenvoudig: de 

armaturen kunnen zo uit de doos gemonteerd worden en op het stroomnet worden 

aangesloten. Er zijn geen extra bekabeling, gateways, servers of regelapparaten 

nodig. Alle armaturen kunnen met de OPPLE Smart Lighting-app worden bediend. 

Met de OPPLE Smart-sensoren kan extra energie  worden bespaard.
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Simpel en snel verlichtingssysteem 
Zou het niet fantastisch zijn: een slim 
verlichtingssysteem, dat in een handomdraai te 
installeren is als toevoeging op een bestaande 
installatie. Zonder extra bedrading, gateways, 
servers of regelaars. Een systeem waarbij de 
verlichtingsarmaturen in het plafond kunnen worden 
ingebouwd en rechtstreeks uit de verpakking op  
het elektriciteitsnet kunnen worden aangesloten. En 
de switch waarmee u het licht direct bedient? Die 
werkt ook eenvoudig draadloos.

Altijd de gewenste lichtscène 
OPPLE laat u kennismaken met Smart Lighting; een 
flexibel systeem waarin u eenvoudig verschillende 
lichtscènes per ruimte instelt. U schakelt op ieder 
moment over naar de gewenste scène, passend bij de 
activiteit op kantoor of in het schoolgebouw. 

Hoe slim wilt u het hebben?
Oók slim aan OPPLE Smart Lighting, is dat de Smart 
Sensor zowel beweging als het aantal lux in de ruimte 
meet. De hoeveelheid licht die het OPPLE Smart 
Lighting systeem afgeeft, wordt direct aangepast aan 
het binnenvallende daglicht om hetzelfde lichtniveau 
te behouden en nog meer energie te besparen. Ook is 
het mogelijk om het licht automatisch te laten dimmen 
naar een instelbaar niveau; ideaal op de gang van 
een schoolgebouw of hotel. Alle armaturen kunnen 
worden bediend met de gratis OPPLE Smart Lighting 
App. 

 

 

Dynamische ledverlichting 
met unieke eigenschappen.
INSTALLEER IN ENKELE STAPPEN OPPLE SMART LIGHTING  
LEDVERLICHTING IN EEN BESTAANDE INSTALLATIE. 



15

Versie April 2020
Wijziging van gegevens voorbehouden

SM
A

RT

Ideaal voor alle toepassingen
Het OPPLE Smart Lighting-systeem bestaat uit 
lampen voor kantoor en industriële omgeving. Er zijn 
verschillende SMART-panelen en downlights voor 
uw kantooromgeving. De OPPLE Smart Highbay en 
OPPLE Smart Waterproof zijn vooral bedoeld voor 
magazijnen, productielocaties en parkeergarages, waar 
de combinatie met de OPPLE Smart Microwave-sensor 
maximaal energie bespaart wanneer er niemand 
aanwezig   is. Of het nu gaat om een machinehal of 
klaslokaal, alle toepassingen zijn mogelijk met het 
OPPLE Smart Lighting-systeem.

Wanneer u een gang binnenloopt in een school, 
parkeergarage of ziekenhuis, is het prettig als u wordt 
verwelkomd door goede verlichting.

Fel licht tijdens een vergadering? Gedimd  
licht wanneer er niemand in het magazijn is?  

Of sfeerverlichting tijdens de lunch?  
Alles kan met OPPLE Smart Lighting.
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Daglicht-
regeling houdt  
het lichtniveau  

op elke werkplek 
gelijk

“ Een systeem dat maximale 
energiebesparing mogelijk 
maakt dankzij sensoren met  
aanwezigheidsdetectie én 
daglichtregeling.” 

Op basis van het binnenvallende daglicht, stelt 
het Smart Lighting systeem de intensiteit van de 
kunstmatige verlichting bij. Schijnt het zonnetje 
en wordt het lichter? Dan zal de verlichting aan de 
raamkant geleidelijk worden gedimd. Het totale 
lichtniveau blijft daardoor gelijk. Doordat verlichting 
wordt gedimd, kan er een extra energiebesparing 
bereikt worden bovenop het gebruik van led en de  
aanwezigheidsdetectie.

Wanneer u de gang van een school, hotel of 
ziekenhuis betreedt, is het wel zo prettig als u te allen 
tijde verwelkomd wordt in een enigszins verlichte 
ruimte. Gelukkig kunt u rekenen op de corridor functie 
van OPPLE Smart Lighting. 

De corridorfunctie zorgt ervoor dat de verlichting 
in een ruimte niet helemaal uitgaat wanneer er 
niemand aanwezig is, maar automatisch dimt naar 
een lager niveau. Op deze manier brandt er altijd een 
kleine hoeveelheid licht. Ideaal op de gang van een 
school wanneer de lessen bezig zijn, of gedurende de 
nachtelijke uren op de gang van een hotel. 
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Zodra er personen gedetecteerd worden, gaat de 
verlichting weer op vooraf ingestelde sterkte branden, 
bijvoorbeeld van 10% naar 100%. Wilt u dat de 
verlichting na verloop van tijd alsnog volledig uitgaat, 
dan is dit tevens eenvoudig in te stellen. Doordat 
de verlichting niet continu 100% brandt, wordt een 
aanzienlijke hoeveelheid energie bespaard. 

De kroonluchter bij de entree, de tafellampen op 
de bureaus en de sfeerverlichting in de koffiehoek; 
ze worden weleens vergeten aan het einde van de 
werkdag, en overdag brandt er soms onnodig licht in de 
vergaderruimte. Met het Smart Relais is het mogelijk om 
ook deze armaturen te integreren in het smart systeem 
van OPPLE. Dankzij de op afstand bedienbare schakelaar 
is het niet meer nodig om met aparte schakelaars de 
decoratieve verlichting te bedienen. 

Alle verlichting gekoppeld aan het Smart Relais beweegt 
automatisch mee met de smart armaturen van OPPLE. 
Zo schakelt ook de sfeerverlichting boven het barretje 
in de koffiehoek automatisch uit wanneer er geen 
personen gedetecteerd worden. Zelfs de lampjes in de 
kerstboom worden niet meer vergeten! Het Smart Relais 
kan tevens worden bediend via de App.

Eenvoudig in te stellen  
in enkele stappen.

INSTALLEREN APP
DOWNLOADEN

ARMATUREN 
ZOEKEN

RUIMTES
INDELEN

SCENES
MAKEN

KLAAR

STAP 1 STAP 2 STAP 3 STAP 4 STAP 5

Met OPPLE Smart Lighting
kunt u rekenen op:
•   volledig draadloos verlichtingsbeheer  

 met Bluetooth Low Energy Mesh
•   dynamische verlichting zonder extra kabels
•   snel en gemakkelijk te monteren,  

 geen gateway nodig
•   maximale energiebesparing, dankzij  

 slimme sensoren
•   gratis OPPLE Smart Lighting-app voor diverse  

 verlichtingsscenario’s en -sferen
•   unieke kenmerken, zoals daglichtbalans,  

 functionaliteit voor gangen, en Smart-relais
•   maximale beveiliging, dankzij gecodeerde  

 signalen en streng gebruikersbeheer
•   een uitstekend en betaalbaar Smart Lighting- 

 systeem.
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OPPLE Lighting heeft haar Smart Lighting systeem 
uitgebreid met een nieuw product: de Smart Connect 
Box. Een zeer divers apparaat dat het mogelijk maakt 
om uw Smart Lighting systeem verbonden te maken 
met de buitenwereld. 

Het idee is simpel: u verbindt de Smart Connect Box 
aan het netwerk in uw gebouw, en u kunt op afstand 
communiceren met alle Smart armaturen, sensoren, 
en schakelaars. Met name voor grotere gebouwen 
met meerdere verdiepingen biedt de Smart Connect 
Box veel voordelen.

De voordelen
•   Brengt overzichtelijk gegevens zoals 

energieverbruik, temperatuur, luchtvochtigheid en 
aanwezigheid per gebouw, per verdieping en per 
ruimte in kaart.

•   Overal en altijd in control: op afstand de 
verlichting in uw gebouw bedienen. 

•   Elk type DALI armatuur is te koppelen en te 
bedienen via Smart Switch, Smart Sensor of Smart 
App.

•   Scheduler: armaturen automatisch in-/
uitschakelen op een specifieke tijd of datum.

•   Koppelt meerdere Smart Projecten in één project 
aan elkaar.

•   Volledig compatibel met het bestaande OPPLE 
Smart Lighting systeem. 

Op afstand gegevens monitoren
Waar alle apparaten van het OPPLE Smart Lighting 
systeem in de basis enkel met elkaar communiceren, 
zorgt de Smart Connect Box ervoor dat u nu 
ook op afstand verbinding kunt maken met uw 
verlichtingssysteem. Een groot voordeel van de Smart 
Connect Box is dat u er heel eenvoudig informatie 
mee kunt monitoren. Zo biedt de OPPLE Cloud u 
inzicht in allerlei gegevens omtrent uw gebouw, welke 
u via uw laptop of tablet real time tot uw beschikking 
heeft.

Energieverbruik in kaart
Met de Smart Connect Box is het mogelijk grafieken 
te maken per gebouw, per verdieping en per ruimte. 
Het maakt inzichtelijk wat binnen een bepaalde 
periode het energieverbruik is, wat het klimaat is en 
op welke tijdstippen er beweging is gedetecteerd. 
Ook kunt u via de Smart Connect Box heel eenvoudig 
de armaturen op afstand in- en uitschakelen, of dit 
met de scheduler automatisch instellen. Dit maakt de 
Smart Connect Box een ideale oplossing voor facility 
managers bij het beheren van grotere gebouwen. 
Doelstellingen rondom groene activiteiten zoals 
energiereductie kunnen ook eenvoudiger worden 
behaald.

OPPLE Smart Connect Box
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Krijg eenvoudig  
inzicht in de data  
van je gebouw!
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U kunt de Smart Connect Box heel eenvoudig 
toevoegen aan uw OPPLE Smart Lighting systeem: 
u hoeft niets te wijzigen of te vervangen rondom de 
bestaande Smart Lighting installatie. 
Wilt u de Smart Connect Box tevens onderdeel 
maken van uw huidige gebouwbeheersysteem 
(GBS)? Via Modbus is dit perfect mogelijk: 
de Smart Connect Box kan hieraan worden 
aangesloten en alle data komt ter beschikking aan 
het bestaande GBS.

Betaalbaar 
OPPLE levert ledverlichting van uitstekende 
kwaliteit tegen een zeer gunstige prijs. Nog 
niet eerder was het zo simpel en betaalbaar om 
Smart Lighting te installeren en gebruiken. U kunt 
rekenen op een terugverdientijd van slechts enkele 
maanden. Onze servicedesk staat voor u klaar voor 
het maken van een passend lichtplan én berekent 
meteen de energiebesparing die het oplevert. 

Meer weten? Onze account- 
managers staan voor u klaar.
Wilt u meer weten over OPPLE Smart Lighting 
of wilt u een afspraak maken voor een 
demonstratie? Neem contact op met één van onze 
accountmanagers via onze servicelijn 088 0567888 
of stuur een e-mail naar service@opple.com.

Smart Connect Box - 560000005700


