Imagine

Reititinratkaisu

AINUTLAATUISET EDUT

Liikenne- ja logistiikka: Istanbulin lentokenttä, Turkki

Terveydenhuolto ja sairaalat: Uusi Lastensairaala, Helsinki

IHMISET

IMAGINE - KUVITTELE RAJATTOMAT
MAHDOLLISUUDET
IMAGINE on Helvarin maineikas DALI-reititinpohjainen valaistuksenohjausratkaisu. Se on älykäs, tehokas ja skaalautuva järjestelmä, joka parantaa
hyvinvointia kaikissa tiloissa. Alan yleisiä standardeja hyödyntävä Imagineratkaisu on helppo asentaa ja integroida, ja sen tarjoamat valaistuksenohjausja hallintatoiminnot ovat vertaansa vailla.

HYVINVOINTI

VIIHTYISYYS

Helvar Imagine -reititinratkaisu on
luotu ihmisiä, ei vain rakennuksia
varten. Valaistus on keskeinen
osa tilojen suunnittelua. Erityisen
tärkeä se on työ-, oppimis- ja
sairaalaympäristöissä. Valaistus
ohjaa päivärytmiä ja auttaa välttämään pimeiden vuodenaikojen
kielteisiä vaikutuksia.

Imagine-reititinratkaisu luo tasapainon
miellyttävän ja tehokkuutta parantavan
valaistuksen välille käyttäjälähtöisen
automaation ja rajapintojen avulla.
Pienetkin yksityiskohdat voivat parantaa
käyttökokemusta huomattavasti. Järjestelmä esimerkiksi pitää valot päällä
kulkureiteillä, joiden lähistöllä tehdään
vielä töitä.

VUOROKAUSIRYTMI
Ihmiset voivat paremmin luonnonvalossa. Helvarin Light over Time
-ratkaisu tuo värilämpötilan dynaamisen valaistuksen hyödyt sisätiloihin ja
tarjoaa markkinoiden johtavan ihmiskeskeisen valaistuskokemuksen.

”

Valon värilämpötilaa ja kirkkautta voi säätää dynaamisesti vuorokaudenajan
mukaan. Yön ja päivän vaihtelu tukee hoitotyötä ja edistää potilaiden paranemista.
TEEMU PIRTTINEN - Seinäjoen keskussairaala
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ENERGIATEHOKKUUS

ÄLYKÄS RATKAISU

Wärtsilä Headquarters

Toimistoympäristöt: World Trade Center, Trust Tower, Abu Dhabi

Oppilaitokset ja julkishallinto: Kansalliskirjasto, Helsinki

ENERGIA

RAKENNUKSET

HUOLTO

ÄLYKÄS RAKENNUS

OPPII JA KEHITTYY KOKO ELINKAARENSA AJAN

Helvarin järjestelmä auttaa
pienentämään energiakustannuksia.
Säästöä tuovat kulutusta
pienentävät ominaisuudet, kuten
läsnäolontunnistus, sekä älykkäät
raportit, jotka näyttävät, missä
energiaa voisi säästää eniten.

Kun täydennät Imaginereititinratkaisua Helvar Insights
-raporteilla, saat käyttöösi tilankäyttötiedot, joiden avulla tunnistat
esimerkiksi vajaakäytöllä olevat tilat.
Raportit perustuvat edistyneiden
läsnäolotunnistimien tuottamaan
tietoon.

Säästöä huoltokustannuksissa.
Helvarin digitaaliset etäseurantapalvelut toimivat kaikkina päivinä
ja vuorokaudenaikoina. Palvelu
ilmoittaa havaitsemistaan
ongelmista, joten ne on helppo
paikantaa ja ratkaista.

Imagine-reititinratkaisu on helppo
integroida muihin rakennusautomaatiotai pilvipohjaisiin järjestelmiin. Voit
ohjata valaistusta ja säätää asetuksia
joko paikan päällä tai etänä, joten saat
koko tilan täysin hallintaasi.

Järjestelmä kehittyy ja muuttuu tehokkaammaksi koko elinkaarensa
ajan, kiitos Helvarin pilvipohjaisen IoT-alustan. Älykkäät ominaisuudet,
kuten PIR-päälläoloaikojen raportit, kertovat tilojen käytöstä ja näyttävät,
miten sensorien päälläoloaikoja voisi optimoida ja tilankäyttöä tehostaa
ilman, että viihtyisyys kärsii.

”

Pääkonttorimme valaistuksen uudistaminen
Paderbornissa onnistui yli odotusten. Uudistuksen
ansiosta säästämme jopa 75 % energiaa ja saamme
nauttia aina optimaalisesta valaistuksesta.
ANDREAS HARTMANN - Hartmann International
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Älykkäät rakennukset ovat tätä päivää, mutta me uskomme,
että älykkyyden voi viedä vielä pidemmälle. Kun rakennus
oppii keräämänsä tiedon perusteella, se voi myös kehittyä
elinkaarensa aikana. Vasta silloin siitä tulee aidosti älykäs.
THET OO - Helvar

”
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IMAGINE -REITITINRATKAISU
BACnet Gateway

Digitaaliset
palvelut ja
sovellusliittymä

Tridium
BMS
Integraatio
Käyttöliittymä

HELVAR IMAGINE on kokonaisvaltainen valaistuksenohjaus- ja hallintajärjestelmä.
Imagine-reititinratkaisu hyödyntää avoimia protokollia ja standardeja (kuten DALI-2
ja Ethernet), joten se on helppo asentaa ja integroida. Imagine-järjestelmä on aidosti
skaalautuva. Sen voi laajentaa yksittäisestä huoneesta vaikka koko rakennukseen tai
kampukselle.

TÄRKEIMMÄT TUOTTEET

Museot ja kulttuuri: Imperial Forums, Italia
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Reitittimet

Sovellukset

Ohjelmistot

Ohjauspaneelit

Sensorit

Sisäänmenoyksiköt

Säätimet

Releyksiköt

Kotelot

Gateway-laitteet
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Harmony of the Seas on kuin kelluva kaupunki,
joten sinne tarvittiin valaistuksenohjausjärjestelmä,
joka on helppo asentaa ja joka tarjoaa kaikki näin
suuressa ja monimutkaisessa hankkeessa
tarvittavat ominaisuudet.
ANDREAS KÖHLER - Wärtsilä FUNA

Toimipisteemme sijaitsevat Suomessa, Ruotsissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa,
mutta meillä on yhteistyökumppaneita eri puolilla maailmaa.
SUOMI
HELVAR OY AB,
Keilaranta 5
FI-02150 Espoo
Tel. +358 9 56 541

RUOTSI
Helvar AB
Åsögatan 155
SE-11632 Stockholm
Tel. +46 8 545 239 70

Uusimmat kuulumisemme löydät osoitteesta helvar.com
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Etukansi: Mardan-palatsi, Turkki

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA
Helvar Ltd
Hawley Mill, Hawley Road
Dartford, Kent, DA2 7SY
Tel. +44 1322 617 200
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Risteilyalukset: Symphony of the Seas, Royal Carribean Cruise Lines

