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Het OPPLE Smart 
Lighting systeem 
ontwikkelt zich

Met het Smart Lighting systeem stelt u eenvoudig  
per ruimte verschillende lichtscènes in. U schakelt op 
ieder moment over naar de gewenste scène, passend bij 
de activiteit op kantoor, fabriek, schoolgebouw of elke 
andere applicatie. Ook slim aan het Smart Lighting  
systeem is de Smart Sensor, die 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 het-
zelfde lichtniveau te behouden en nog meer energie te 
besparen. Ook is het mogelijk om het licht automatisch 
te laten dimmen naar een instelbaar niveau wanneer er 
niemand aanwezig is; ideaal in een gang. Deze functie 
wordt “corridor functie” genoemd.

Het is bekend dat de installatie van het Smart Lighting systeem extreem een-
voudig is: de armaturen kunnen direct vanuit 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 geprogrammeerd en bediend.
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Het Smart Lighting systeem kan overal worden 
toegepast. Er zijn verschillende Smart panelen, 
pendelarmaturen en downlights voor bijvoorbeeld  
uw kantooromgeving of school. Er zijn diverse 
Smart Spots, geschikt voor hotels, horeca en win-
kels. En tot slot de OPPLE Smart Highbay en OP-
PLE Smart Waterproof zijn vooral bedoeld voor 
magazijnen, productie-omgevingen en parkeerga-
rages, waar de combinatie met de OPPLE Smart 
Microwave-sensor maximaal energie bespaart 
wanneer er niemand aanwezig is. Met onze uni-
versele SMART relais kunt u andere verlichting 
ook integreren in ons systeem.

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 verlichtingsscènes en -sferen
•  unieke kenmerken, zoals daglichtregeling,  

corridor functie, bewegingssensoren, en 
Smart-relais

•   maximale beveiliging dankzij gecodeerde  
signalen en streng gebruikersbeheer

•  een uitstekend en betaalbaar Smart Lighting 
systeem.
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Tunable White
Het variëren van lichtkleuren in hetzelfde armatuur heet Tunable 

White (TW). Met onze Smart Lighting App bedien je ook 
eenvoudig onze nieuwe Tunable White armaturen. Hiermee 

schakel je gemakkelijk van warmwit naar koelwit (2700K-6500K) 
en terug. Zo kun je je werkplek inrichten met de kleurtemperatuur 

die je prettig vindt. Pas bijvoorbeeld in een vergaderruimte de 
kleur aan naar koelwit om extra alert te zijn of naar warmwit 

om juist te relaxen en een informele sfeer te creëren. Ook 
Health Care applicaties zoals IC’s en verzorgingshuizen 

zijn uitermate geschikt, evenals 24 uurs-applicaties. 
Naast de Slim Panel G5 is de downlight Performer 

uitgerust met deze technologie. 

De ontwikkeling
gaat door!

OPPLE Smart 
Connect Box

De voordelen
•  Brengt overzichtelijk gegevens zoals energie-

verbruik, 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 bedie-
nen via Smart Switch, Smart Sensor of Smart App 

•  Scheduler: armaturen automatisch in-/ uitschake-
len op een specifieke tijd of datum 

•   Koppelt meerdere Smart Projecten in één project 
aan elkaar 

•  Volledig compatibel met het bestaande OPPLE 
Smart Lighting system

•  Logische schakelingen (IFTTT rules) zijn allemaal 
mogelijk

•  Kopieerplakfunctie voor lichtscènes en  
automatiseringsregels van kamer tot kamer

Op afstand gegevens monitoren
Waar alle apparaten van het OPPLE Smart Lighting 
systeem in de basis enkel met elkaar communice-
ren, zorgt de Smart Connect Box ervoor dat u nu 
ook op afstand verbinding kunt maken met uw ver-
lichtingssysteem. Een groot voordeel van de Smart 
Connect Box is dat u er heel eenvoudig informatie 
mee kunt monitoren. Zo biedt de OPPLE Cloud u in-

TW

De Smart Connect-box is een optioneel extra stuk hardware, waarmee extra functies van 
het Smart Lighting Systeem mogelijk worden gemaakt. Een zeer divers apparaat dat het 

mogelijk maakt om uw Smart Lighting systeem te verbinden met de buitenwereld. Het idee 
is simpel: u verbindt de Smart Connect Box aan het netwerk in uw gebouw en u kunt op af-
stand communiceren met alle Smart armaturen, sensoren, en schakelaars. Met name voor 

grotere gebouwen met meerdere verdiepingen biedt de Smart Connect Box veel voordelen. 
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zicht in allerlei gegevens omtrent uw gebouw, welke 
u via uw laptop of tablet real time tot uw beschik-
king 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 pe-
riode 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 facili-
ty managers bij het beheren van grotere gebouwen. 
Groene doelstellingen zoals energiereductie kunnen 
ook eenvoudiger worden behaald. 

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.
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Smart Lighting
Portfolio
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OPPLE “Klassiek” Smart Lighting  
vs Connect Box

“Classic” 
Smart Lighting 

systeem

Smart 
Connect Box 

systeem

Gebruik van Smart Switch ✔ ✔

Gebruik van Smart Sensor ✔ ✔

Daglichtregeling ✔ ✔

Meerdere managers/gebruikers per project ✔ ✔

Weergave actuele bezetting per ruimte ✔ ✔

Weergave actuele temperatuur en luchtvochtigheid ✔ ✔

Meerdere installateurs per project X ✔

Controle over > 100 devices in 1 keer X ✔

Lichtschakeling op specifieke tijd/datum X ✔

Bediening van verlichtingsinstallatie op afstand X ✔

Energieverbruik in een grafiek X ✔

Temperatuur en luchtvochtigheid per ruimte grafisch inzichtelijk X ✔

Bezettingsgraad per ruimte grafisch inzichtelijk X ✔
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CONTACT
Neem voor vragen of aanvullende informatie contact op met 
een van onze accountmanagers. Alle technische gegevens zijn 
beschikbaar in het Download Centre op opple.com

Wijzigingen van gegevens voorbehouden.


