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HELVAR IMAGINE hämtar välbefinnande och intelligens til ditt utrymme 
och erbjuder effektivitet och skalbarhet för en mängd olika tillämpningar. 
Imagine bygger på industristandarder för enkel installation och integration, 
för att skapa en verkligt ledande ljusstyrnings- och hanteringslösning.

FÖRESTÄLL DIG OÄNDLIGA MÖJLIGHETER

Tack vare den dynamiska belysningen kan färg och ljusstyrka 
justeras för att passa tiden på dagen. Natt- och dagvariationen stöder personalens 

vårdarbete och patienternas återhämtning.

TEEMU PIRTTINEN – Centralsjukhuset i Seinäjoki

”

DET UNIKA GYNNAR VÄLBEFINNANDET

”

Helvars Imagine-lösning är 
utformad för människor, inte bara 
för byggnader. Belysningen spelar 
en stor roll i arbets-, inlärnings- och 
patientmiljöer. Den styr din dagliga 
rytm och hjälper till att undvika de 
mörka årstidernas negativa effekter. 

PERSONER CIRKADISK RYTM

Människor mår bättre i naturligt 
ljus. Ta med fördelarna med 
dynamisk Tunable White eller 
fullfärg belysning inomhus med 
Helvars Light over Time-lösning 
för klassledande Human Centric 
Lighting.

Imagine balanserar komfort 
och effektivitet genom 
användarorienterad automation 
och gränssnitt. Enkla funktioner 
kan göra stor skillnad, till exempel 
att automatiskt hålla utgångarna 
upplysta när människor fortfarande 
arbetar i närliggande utrymmen.

KOMFORT

Transport:  Istanbul flygplats, Turkiet Hälsovård: New Children’s Hospital, Finland 
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Integrera enkelt med andra system 
på byggnads- eller molnnivå. Styr 
belysning och justera inställningar 
på plats eller på distans och 
få fullständig kontroll över ett 
utrymme.

INTELLIGENT BYGGNAD LÄR OCH FÖRBÄTTRAS 
UNDER DESS LIVSTID 
Ett system som kontinuerligt förbättras och 
blir effektivare under sin livstid möjliggörs 
av Helvars IoT- och molnplattform. 
Med intelligenta funktioner, som PIR-
avstängningsrapporter, lär man sig 
hur utrymmen används och får insikter 
om huruvida sensoravstängningar bör 
optimeras för ökad effektivitet utan att 
påverka människors komfort.

EFFEKTIVITET

Belysningsprojektet vid huvudkontoret i Paderborn 
är en fullständig framgång. Energibesparingar på upp till 75 % och 

optimal belysning är ett resultat som har överträffat våra förväntningar. 

ANDREAS HARTMANN - Hartmann International

”
”

Wärtsilä Headquarters

INTELLIGENS

Spara kostnader 
i underhållsarbetet. Genom 
Helvar Digital Maintenance and 
Monitoring Service tillhandahålls 
dygnet runt-övervakning av din 
anläggning. Tjänsten kommer 
med meddelanden om eventuella 
problem, så det är möjligt att exakt 
veta hur och var eventuella problem 
ska lösas.

Helvar Imagine Router Solution 
med Digital Services ger 
beläggningsrapporter som visar 
hur byggnaden används, till 
exempel möjlighet att identifiera 
utrymme som inte används effektivt. 
Rapporterna är baserade på de 
insikter som görs tillgängliga genom 
förfinade närvarodetektordata.

UNDERHÅLLBYGGNAD

Helvar kan hjälpa dig att minska 
dina energikostnader. Vare sig 
det är genom funktioner som 
närvarodetektering, för att 
minska energianvändningen eller 
intelligenta insiktsrapporter som 
visar var energi kan sparas bäst.

ENERGI

Smarta byggnader existerar idag, men vi anser att de måste vara bättre än 
smarta. När en byggnad kan lära sig av sina sinnen, tänk på hur den kan 

förbättra sig själv under sin livstid, då är den verkligen intelligent.  

THET OO - Helvar

”
”

Kontor: Royal College of Physicians – SPINE, Liverpool, Storbritannien Utbildning: Studenthuset, Sverige
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Helvar Insights

BACnet Gateway

Tridium 
BMS 

Integration

UI

IMAGINE ROUTER-LÖSNING

VIKTIGA PRODUKTER

HELVAR IMAGINE är en komplett lösning för belysningsstyrning och -hantering. 
Imagine bygger på öppna protokoll som DALI-2 och Ethernet och maximerar 
industristandarderna för enkel installation och integration. Den erbjuder verklig 
skalbarhet från ett enda rum till hela byggnader eller campus.

Racks

Routrar

IngångsenheterSensorer

Apparater

Dimmers

Mjukvara Kontrollpaneler

Reläenheter

GatewaysMuseer och kultur: Basilica Superiore, Italien
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Se vad som är nytt på helvar.com

Vi är baserade i Finland, Sverige och Storbritannien – men vi samarbetar med partner över hela världen.

FINLAND 
HEADQUARTERS
HELVAR OY AB 
Keilaranta 5
FI-02150 Espoo
Tel. +358 9 5654 1

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

UNITED KINGDOM
Helvar Ltd
Hawley Mill, Hawley Road 
Dartford, Kent, DA2 7SY
Tel. +44 1322 617 200

FINLAND
LUMINAIRE COMPONENTS 
& FACTORY
Helvar Oy Ab
Yrittäjäntie 23 
FI-03600 Karkkila
Tel. +358 9 56 541

helvar.com/contact-us/
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Harmony of the Seas är som en flytande stad, 
så vi behövde en ljusstyrningslösning som är enkel att installera och som 

ger oss alla de möjligheter vi behöver i ett projekt av den här storleken 
och komplexiteten.

ANDREAS KÖHLER - Wärtsilä FUNA

Front cover image:  Vasakronan, Sweden. Photo: Cecilia Magnusson

”
”

Marine: Symphony of the Seas, Royal Carribean Cruise Lines


