Helvar Insights

Tillför Intelligens och Insikt
till ditt utrymme

24/7 MULTI-ANLÄGGNINGS
ÖVERVAKNING

STYR LJUS VIA MOLNET
Styr alla ljusgrupper på distans via

ÖVERVAKNING AV
BELYSNINGSENERGI

Ett säkert, server-löst och modernt

molnplattformen. Välj scener i realtid eller

Detaljerad energiövervakning av

ljusövervakningssystem som låter dig

skapa lättanvända onlinescheman. Digital
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se hur alla dina anslutna anläggningar

belysningsstyrning, omprövat.

analysera energianvändningen för att

fungerar. Tillgängligt vart som helst,
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när som helst.
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FÖRSTÅ HUR DIN BYGGNAD
ANVÄNDS
Occupancy Insights hjälper dig att optimera
ditt utrymme genom att analysera
användningen av byggnaden med hjälp av
befintliga PIR-sensorer och visa på

PRIORITERADE VARNINGAR
OCH AUTOMATISKA
REKOMMENDATIONER

SPARA HISTORIK FÖR
DJUPARE ANALYS

Få varningar i realtid med
rekommenderade åtgärder för att hjälpa
till att diagnostisera eller lösa problemet.

som låter dig gräva djupare i

En historik av systemhändelser
problem vid behov.

över- eller underutnyttjade områden.

ANIMERADE
NÄRVAROVÄRMEKARTOR

ENKEL INTEGRATION

SE VAR PROBLEMEN ÄR

Varningar från anläggningar kan

Få en planritningsvy av problemen

Animerade värmekartor för att visualisera

integreras till andra byggnadssystem och

i byggnaden, färgkodade efter dess

hur din personal och andra användare

tjänster genom väldokumenterade APIs.

allvarlighetsgrad. Du kan se om de

använder byggnaden.

finns i hög koncentration och vart de
mest kritiska är.

SPARA TID OCH PENGAR PÅ
NÖDLJUSTEST

MAXIMERA ANVÄNDNINGEN
AV EXISTERANDE SENSORER

FJÄRRANSLUTNING
VIA VPN

DALI nödrapporter sparar dig tid och

Existerande rörelsedetektorer används till

pengar genom att slutföra nödljustest

att logga närvarodata och därefter skapa

med klicket av en knapp.

insikter som hjälper dig att maximera ditt

Få tillgång till möjlighet för
underhållsteam att centralisera
sitt stöd över flera anläggningar
samtidigt.

utrymme.

HELVAR INSIGHTS
HELVAR INSIGHTS är en skalbar, molnbaserad uppsättning digitala
tjänster som utnyttjar insamlad data från befintliga styrenheter
och sensorer för belysning. Få intelligenta insikter som förbättrar
användarnas välbefinnande, gör byggnaden effektivare och gör det
lättare att nå hållbarhetsmål.
Värmekartan över närvaron tillåter Fastems att
enkelt visualisera hur arbetsytor används.
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BYGGNADSOPTIMERING

SYSTEMHANTERING FÖR BELYSNINGSSTYRNING

FÖRBÄTTRA DIN BYGGNADS EFFEKTIVITET OCH SLUTANVÄNDARNÖJDHET
GENOM VÅRA REKOMMENDATIONER OM ENERGI, PLATS OCH NÄRVARODATA.

BYGG UPP KUNDLOJALITET OCH MAXIMERA DRIFTPRODUKTIVITET MED
SYSTEMDATA OCH KONTROLL I REALTID.

Sensorer som är installerade som en del av ett belysningsstyrsystem kan samla meningsfull data
som kan användas till att effektivt opimera ett stort utbud av system och tjänster, vilket resulterar i
betydande kostnadsbesparingar för mer än bara ljus samtidigt som det förbättrar välmåendet hos
användare i utrymmet.

Med Helvar Insights kommer du automatiskt få epostnotifikationer som ger dig översikt över alla
problem på distans, med deras allvarlighetsgrad och rekommendationer av åtgärder du kan ta vilket gör hela upplevelsen så enkel som möjligt och tillåter dig att planera i förväg mer effektivt.

Se över och anpassa
utrymmesanvändning
Helvar Insights är designat
för att hjälpa dig nå sann
byggnadsoptimering genom att
låta dig granska och anpassa
användningen av ditt utrymme
baserat på data från Helvars nätverk
av sensorer. Denna data kan enkelt
visualiseras på en planritning av
utrymmet, vilket ger byggnadens
ägare och hyresgäster möjligheten
att se hur utrymmet faktiskt används
och att markera områden där man
kan göra besparingar.
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Integration med
tredje partisystem

Rapportera
funktionalitet

Använd närvarodata i realtid till
att integrera med andra system,
som HVAC, så att datan kan arbeta
i synergi för att uppnå optimala
förutsättningar för användare av
området.

Rapporterna och insikterna
från dataanalysen hjälper dig
att fatta beslut om hur du
kan optimera ditt utrymme
och de tjänster som
tillhandahålls där.

Eftersom sensorerna detekterar
frånvaro och närvaro i realtid
kan denna data integreras med,
exempelvis, ett rumbokningsystem.
Detta innebär inga fler tomma
mötesrum som blivit felaktigt
bokade, vilket ger en sann
reflektion av platstillgänglighet.

PIR-optimeringsrapporter
kan till exempel hjälpa dig
att identifiera möjligheter
till förbättringar av
PIR-sensorernas timeout för att se till att
användarupplevelsen förblir
viktig och samtidigt spara
energi.

Färre anläggnings
besök
Helvar Insights är designat för att
varna dig när ingripande behövs
och garantera snabba lösningar.
Med fjärrövervakning har du full
synlighet över alla problem - när
som helst och var som helst - vilket
gör det mycket enklare för dig att
planera i förväg. Med automatisk
övervakning kan du minska tiden
spenderad på anläggningar och
antalet upplysningar genom att fixa
problemen på distans.
Det stämmer - göra färre besök till
anläggningen.

Maximera
produktivitet
Anläggningschefer är notifierade
om fel i realtid. Detta innebär
en drastisk minskning av tid
som spenderas på felsökning,
så att problemen kan antingen
åtgärdas på distans eller
med begränsad tid på plats,
vilket hjälper dig maximera
driftproduktiviteten.
Projekt kan överlämnas med full
sinnesro med vetskapen av att
alla problem har åtgärdats och
att byggnaden fungerar som den
ska.

Fjärrstyrning av
belysning
Helvar Insights ger
dig ett enkelt interface
som inkluderar
planritningsgrafiker för att
övervaka enskilda eller flera
anläggningar genom hela
dess byggnaders lifscykel.
Detta intuitiva interfacet
ger dig möjligheten att göra
nödvändiga justeringar i
ditt belysningsstyrsystem,
inklusive funktioner som att
återkalla och schemalägga
scener.
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Helvar Insights Förklarat

HELVAR INSIGHTS PLATFORM
Helvar Insights är en molnbaserad lösning som använder sig av Amazon Web
Services (AWS)plattformen. All data samlas och analyseras i AWS. Integration
med tredjepartstjänster är möjligt via API.

VALFRIA MODULER
OPERATING INSIGHTS

OCCUPANCY INSIGHTS

• Energiövervakning över
belysning för att möjliggöra
energioptimeringar
• Automatiserad optimering
av belysningsstyrning för
ökade energibesparingar och
ökad komfort
• Förutsägbara
underhållsinsikter som
reducerar dötid
• Närvaroförutsägelser för
HVAC optimeringar

• Förstå hur ditt och dina
hyresgästers utrymmen
används
• Optimera ditt utrymme
för att öka effektivitet och
produktivitet
• Analyser av
närvarotrender och
utnyttjande för att kunna
göra data-baserade
affärsbeslut

WELLBEING INSIGHTS
• Övervaka och presentera
miljöförhållanden med
rekommendationer och
insikter i hur man kan förbättra
välmående
• Personliga ljuspreferenser
för att ge energi och öka
produktivitet
• Integrera miljödata och
insikter med andra system
för att öka välmående och
effektivitet

MONITORING & CONTROL INSIGHTS
(Inkluderad i alla Helvar Insights kontrakt)

• Varningsfunktioner som ger dig sinnesro över att din belysning fungerar
• Avlägsen eller lokal styrning och optimeringar sparar på underhållstimmar
• Nödljustest som ökar underhållseffektivitet
• Värmekartor som indikerar hur byggnaden används

HELVAR LIGHTING CONTROL SOLUTIONS
Helvar Insights kan kopplas med Helvar Ljusstyrningslösningar och godkända
tredjepartsenheter. I samband med moln till moln integrering stöds integration med
BMS på plats.
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VIKTIGA FÖRDELAR MED HELVAR INSIGHTS

OCCUPANCY INSIGHTS

Oavsett om du är installatör, fastighetsförvaltare, fastighetsägare eller hyresgäst är Helvar
Insights det smarta valet för ett datadrivet utrymme.

INSIKTER OM BELÄGGNING KAN HJÄLPA DIG ATT OPTIMERA DITT
BYGGNADSUTRYMME GENOM ATT BERÄKNA UTNYTTJANDEGRADEN FÖR DIN
BYGGNAD, OLIKA TYPER AV UTRYMMEN OCH ENSKILDA OMRÅDEN.

ÄR DU EN INSTALLATÖR?
• Slipp bekymmer, spara tid och sänk kostnaderna under garantitiden.
• Undvik onödiga platsbesök och spara värdefull tid genom automatisk systemövervakning och
varningar som låter dig agera snabbt när det behövs.
• Kom åt alla platser på distans och på ett säkert sätt för att modifiera och förbättra installationen.

ÄR DU FASTIGHETSÄGARE/FASTIGHETSUTVECKLARE?
• Optimera byggnadens effektivitet, förbättra underhållsverksamheten och förhöj hyresgästernas
upplevelse av byggnaden med Helvar Insights.
• Förstå bättre hur hyresgästen använder byggnaden och fatta affärsbeslut baserat på Helvar
Occupancy Insights. Sänk energianvändningen och koldioxidavtrycket med Helvar Energy Insights.

ÄR DU FASTIGHETSFÖRVALTARE?
• Sköt underhållet effektivare och snabbare. Tillbringa mindre tid på plats genom automatisk
systemövervakning och varningar om fel, så att du kan agera snabbt när det verkligen behövs.
• Åtgärda fel redan innan hyresgästerna märker dem, så de upplever att byggnaden är välskött.
Undvik onödiga återbesök genom att hantera belysningsscheman och programmering på distans.
• Förstå bättre hur byggnaden används varje dag och optimera utrymmen med Helvar Occupancy
Insights. Sänk energianvändningen och koldioxidavtrycket med Helvar Energy Insights.

ÄR DU HYRESGÄST?
• Optimera byggnadens effektivitet, öka kvaliteten på inomhusmiljön och ge din mest värdefulla
tillgång – dina anställda – en bättre upplevelse genom att använda Helvar Insights.
• Förstå bättre hur byggnaden används varje dag och optimera utrymmen med Helvar Occupancy
Insights. Sänk energianvändningen och koldioxidavtrycket med Helvar Operating Insights.

Data presenteras i en lättläst instrumentpanel och använder de sensorer som
redan finns i Helvars ljusstyrningssystem, vilket innebär att det inte behövs några
ytterligare IoT-enheter.

Intelligensen i Occupancy Insights omvandlar data från rörelsesensorer
till användbara insikter om utnyttjandegrad som hjälper dig att optimera
ditt utrymme för att passa nya arbetssätt. Om ett mötesrum till exempel
identifieras som lågt utnyttjat kan utrymmet anpassas till en paus eller ett
socialt område för att utnyttja utrymmet bättre.
Insikter om beläggning kan också användas för att öka intäkterna, t.ex.
genom att omforma ett försäljningsställe så att produkterna placeras i
områden med många besökare för att öka försäljningen.
Med rätt data och insikter kan våra utrymmen bli verkligt intelligenta.
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ÖVERVAKNING AV BELYSNINGSENERGI
HELVAR INSIGHTS ÖVERVAKAR ENERGIFÖRBRUKNINGEN FRÅN DITT HELVAR
BELYSNINGSSTYRNINGSSYSTEM. MED DEN ENKLA ÖVERSIKTSTAVLAN KAN
DU ANALYSERA ENERGIANVÄNDNINGEN FÖR BELYSNING I HELA BYGGNADEN
ELLER I VISSA TYPER AV UTRYMMEN, T.EX. MÖTESRUM ELLER I ENSKILDA
UTRYMMEN.

AUTOMATISERAD PROVNING AV NÖDBELYSNING
MED DALI SJÄLVFÖRSÖRJANDE NÖDARMATURER
SOM ÄR ANSLUTNA TILL ETT HELVAR
BELYSNINGSKONTROLLSYSTEM MED HELVAR
INSIGHTS KAN DU AUTOMATISERA ALLA DE
LAGSTADGADE TESTER SOM KRÄVS, VILKET
INNEBÄR ATT DET INTE FINNS NÅGOT BEHOV AV
DYRA MANUELLA TESTER UTANFÖR KONTORSTID.

Automatisk testning är ett systematiskt sätt att kontrollera att batteriet och
lampan i varje nödlampa är fullt funktionsdugliga.

Automatiserad testning kan innebära att en person
kan testa och underhålla nödbelysningssystemen i
flera byggnader. På så sätt kan underhållsteamen
fokusera sin värdefulla tid på att åtgärda eller
underhålla saker som kräver manuellt ingripande i
stället för att testa fungerande byggnadstjänster.

Energiövervakning skapar medvetenhet, lyfter fram områden som kan förbättras
och gör det möjligt för dig att bekräfta att energibesparingsprojekt uppnår sina
mål genom att tillhandahålla data som styrker avkastningen på investeringen. Det
kan också hjälpa till med energieffektivitetscertifiering och ESG-rapportering.
Med stigande energipriser och med ett etiskt ansvar att spara energi ur ett
hållbarhetsperspektiv och som ett sätt att bidra till en säker energiförsörjning är
det viktigt att förstå hur ditt belysningssystem använder energi.
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Med Helvar Insights kan du schemalägga alla funktions- och
varaktighetstester och övervaka armaturernas funktionalitet och
batteriurladdningsperioder. Rapporter genereras automatiskt med mycket
större noggrannhet än en manuell rapport, och alla rapporter lagras i ett
platsspecifikt arkiv som kan hämtas via Helvar Insights webbgränssnitt.
Rapporterna lyfter fram eventuella fel från ett test.
Automatiserad testning av nödbelysning sparar tid, ökar effektiviteten och
minskar underhållskostnaderna samtidigt som nödbelysningssystemets
tillgänglighet förbättras.
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Anteckningar

Med Helvar Insights kan Sjukhus Nova analysera deras närvarodata som skapas av sensorerna
i alla utrymmen i byggnaden och förvandla den till en förståelse för hur deras byggnad används.

Helvar Insights FALLSTUDIER
Nova Sjukhus, Finland

The Spine, Storbritannien

Sjukhuset Nova ville ha ljus som skulle öka
komfort för patienter och personalarbete utan att
kompromissa om energieffektiviteten.

Royal College of Physicians (RCP) nya hem i Liverpool
har 70 000 kvadratmeter på sju våningar i The Spine,
som är Storbritanniens första byggnad som utformats
för att uppnå den prestigefyllda WELL Platinumstandarden för välbefinnande - där ljuset är en viktig
del.

Sjukhuset har senaste Helvar Insights installerat,
vilket automatiskt övervakar systemets status 24/7
och notifierar underhållstekniker om problem som
kräver åtgärder.
Nova Sjukhus har tillgång till hella uppsättningen
av Helvar Ljusstyrningslösningar, vilket gör hela
anläggningen till ett perfekt exempel av en hybrid
mellan trådad och trådlös lösning med Helvar
Insights som ger en ny sorts effektivitet till sjukhuset
genom övervakning av närvaron i byggnaden.
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Helvar Insights har installerats, vilket gör det
möjligt för RCP att fatta beslut som stöds av
tillförlitliga data som samlats in från deras befintliga
belysningsstyrningsapparater och sensorer - och
på så sätt förbättra användarnas välbefinnande och
effektiviteten i byggnaden och bidra till att uppnå
hållbarhetsmålen.
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Ramboll ville installera en smart och anpassbar ljusstyrningslösning
som även kunde samla data om hur deras olika områden används.

”

KARI MELANDER - Utvecklingsdirektör, Ramboll

”

Vi är baserade i Finland, Sverige och Storbritannien - men vi arbetar med Partners över hela världen.
FINLAND
HELVAR OY AB,
Keilaranta 5
FI-02150 Espoo
Tel. +358 9 5654 1

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

Se vad som är nytt på helvar.com
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STORBRITANNIEN
Helvar Ltd
Hawley Mill, Hawley Road
Dartford, Kent, DA2 7SY
Tel. +44 1322 617 200

Helvar Insights 2022, SV

En av de smarta byggnadsfunktionerna i Helvar-systemet
är att den tillåter oss att samla närvarodata för alla utrymmen.
Detta hjälper oss förstå hur vår byggnad används
och det går i linje med våran smarta byggnadsambition.

