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System OPPLE Smart Lighting może być używany 
w dowolnych obiektach. W jego skład wchodzą 
różnego rodzaju panele LED, oprawy zwieszane 
oraz downlighty dla Twojego biura lub szkoły. 
Dodatkowo oświetlenie punktowe Smart Spots, 
odpowiednie dla hoteli, restauracji czy sklepów. 
No i wreszcie, OPPLE Smart Highbay i Waterproof 
z przeznaczeniem głównie do magazynów, hal 
produkcyjnych i parkingów, gdzie w połączeniu z 
czujnikiem mikrofalowym Smart MW maksymal-
nie oszczędzają energię, gdy nikogo nie ma w po-
bliżu. Dzięki naszym uniwersalnym przekaźnikom 
SMART Relay można również zintegrować z nas-
zym systemem oświetlenie innych producentów.

Dzięki OPPLE Smart Lighting możesz 
liczyć na:  
•  całkowicie bezprzewodowe sterowanie oświet-

leniem za pomocą Bluetooth® Low Energy Mesh
•  dynamiczne oświetlenie bez dodatkowego  

okablowania
•  szybką i łatwą instalację bez potrzeby  

stosowania bramek
•   maksymalną oszczędność energii dzięki  

zastosowaniu inteligentnych czujników
•   różne sceny/nastroje, które można ustawić  

za pomocą darmowej aplikacji OPPLE Smart 
Lighting App

•   wyjątkowe funkcje, takie jak uwzględnienie 
wpływu światła dziennego, czujniki ruchu,  
funkcja korytarzowa i inteligentny przekaźnik 

•   maksymalne bezpieczeństwo dzięki  
zakodowanym sygnałom i ścisłemu  
zarządzaniu użytkownikami

•   świetny system Smart Lighting  
w przystępnej cenie
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System inteligentnego 
oświetlenia OPPLE  
wciąż się rozwija
Jak wiadomo instalacja systemu Smart Lighting jest wyjątkowo prosta: zaraz po  
wyjęciu opraw z opakowania instalujemy je zależnie od rodzaju sufitu, podłączamy 
tylko zasilanie i gotowe. Nie są potrzebne dodatkowe przewody sterujące, uchwyty, 
bramki, serwery czy sterowniki. Wszystkimi oprawami można sterować za pomocą 
aplikacji OPPLE Smart Lighting, a dodatkowe inteligentne czujniki Opple pomagają 
ograniczyć koszty zużycia energii.
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Dzięki systemowi Smart Lighting można łatwo ustawić różne sceny 
świetlne w danym pomieszczeniu. W dowolnym momencie przełąc-
zyć, zmienić na pożądaną scenę, która będzie pasować do tego, co 
dzieje się w biurze, w szkole lub innej wybranej aplikacji. Kolejnym 
inteligentnym elementem systemu Smart Lighting jest Smart Sensor, 
czujnik - który wykrywa ruch oraz mierzy wartość natężenia światła w 
pomieszczeniu. Ilość światła emitowana przez oprawy systemu Smart 
Lighting jest na bieżąco dostosowywana do ilości światła dziennego 
wpadającego do pomieszczenia, przez co utrzymywany jest 
stały poziom natężenia światła oraz generowane są  
dodatkowe oszczędności energii.  Możliwe jest także  
automatyczne przyciemniane światła do zadanego  
poziomu, jest to idealne rozwiązanie do zastosowania np. 
w korytarzach szkolnych, czy też w hotelach. Funkcja ta 
nazywana jest korytarzową “Corridor feature”.  



OPPLE.COM

Tunable White  (regulowane białe światło)
Różne barwy światła białego w tym samym urządzeniu nazywamy 

Tunable White (TW). Dzięki naszemu systemowi Smart Lighting 
możesz również łatwo obsługiwać także nasze nowe oprawy  

Tunable White. Oferujemy wyjątkowo proste przełączanie z ciepłej 
bieli na zimną biel (2700K-6500K) i z powrotem. Możesz w ten 

sposób zaprojektować swoje miejsce pracy z temperaturą barwową, 
którą lubisz. Na przykład w sali konferencyjnej ustaw kolor na chłod-
ną biel (6500 K), aby uzyskać wzmożoną koncentrację lub na ciepłą 

biel (2700 K), aby się zrelaksować i stworzyć miłą, nieformalną 
atmosferę. Rozwiązanie to jest także szeroko polecane do wszelkie-

go rodzaju aplikacji związanych z opieką zdrowotną, takich jak 
sanatoria, domy opieki, ale również inne aplikacje i obiekty 

funkcjonujące całodobowo. Oprócz Paneli LED Slim G5, 
również Downlighty Performer są wyposażone  

w technologię TW.

Rozwój trwa!

OPPLE Smart 
Connect Box

Zalety
•  Zapewnia przejrzysty przegląd danych, takich  

jak zużycie energii, temperatura, wilgotność  
powietrza i obecność osób w danym budynku  
i na danym piętrze

•  Zawsze i wszędzie pełna kontrola: możliwość 
zdalnej obsługi oświetlenia w budynku

•   Każdy rodzaj oprawy DALI można połączyć i 
obsługiwać za pomocą inteligentnego przełącz-
nika, inteligentnego czujnika lub aplikacji Smart

•   Harmonogram: automatyczne włączanie i  
wyłączanie opraw o określonej godzinie lub  
w określonym dniu

•   Możliwość połączenia kilku projektów Smart  
w jeden projekt

•   Całkowicie kompatybilny z już zainstalowanym 
systemem OPPLE Smart Lighting

•  Zachowana logika programowania (IFTTT)
•  Funkcja kopiuj-wklej dla scen świetlnych i reguł 

automatyzacji z pokoju do pokoju 

Zdalne kontrolowanie danych
W miejscach, w których wszystkie urządzenia 
systemu OPPLE Smart Lighting komunikują się 
ze sobą nawzajem, Smart Connect Box zapewnia 
możliwość połączenia z systemem oświetleniowym 
także na odległość. Ogromną zaletą Smart Connect 
Box jest łatwe monitorowanie informacji. W ten 
sposób OPPLE Cloud oferuje wgląd we wszelkiego 

TW

Smart Connect jest opcjonalnym urządzeniem dodatkowym pozwalającym korzystać ze 
wszystkich funkcjonalności systemu Smart Lighting. Jest to bardzo uniwersalny sterownik, 
umożliwiający połączenie systemu oświetleniowego ze światem zewnętrznym. Koncepcja 

jest prosta: wystarczy podłączyć Smart Connect Box do sieci internetowej budynku, aby 
móc komunikować się na odległość ze wszystkimi inteligentnymi oprawami, czujnika-

mi i przełącznikami. Smart Connect Box jest zalecany szczególnie w przypadku dużych, 
wielopiętrowych budynków.
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rodzaju informacje o budynku, które dostępne są w 
czasie rzeczywistym za pośrednictwem laptopa lub 
tabletu.

Przejrzyste dane o zuzyciu energii
Za pomocą Smart Connect Box można tworzyć 
wykresy dotyczące danego budynku, piętra i 
pomieszczenia. Wykresy te przedstawiają dane 
o zużyciu energii w określonym czasie, informują 
o atmosferze oraz o przedziałach czasowych, w 
których wykryto ruch. Przy użyciu Smart Connect 
Box można bardzo prosto zdalnie włączać i wyłąc-
zać oprawy lub ustawiać automatyczne włączanie 
i wyłączanie za pomocą funkcji harmonogramu. 
Smart Connect Box jest więc idealnym rozwiąza-
niem dla menedżerów obiektów zarządzających 
dużymi budynkami. Poza tym można łatwiej osiąg-
nąć cele związane z działalnością przyjazną środo-
wisku, takie jak ograniczenie zużycia energii. Smart 
Connect Box można bardzo prosto dodać do syste-
mu OPPLE Smart Lighting: nie trzeba nic zmieniać, 
ani wymieniać w istniejącej instalacji Smart Lighting. 
Czy chcesz, aby Smart Connect Box również stał 
się częścią Twojego obecnego systemu zarządzania 
budynkiem? To bardzo proste dzięki protokołowi 
modbus: za jego pomocą możesz podłączyć Smart 
Connect Box, a wszystkie dane staną się wówc-
zas dostępne w istniejącym systemie zarządzania 
budynkiem.
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System OPPLE Smart Lighting „Classic” vs Connect Box
“Classic” 

Smart Lighting 
system

Smart 
Connect Box 

system

Zastosowanie inteligentnego włącznika ✔ ✔

Zastosowanie inteligentnego czujnika ✔ ✔

Kontrola światła dziennego ✔ ✔

Wielu menedżerów/użytkowników projektu ✔ ✔

Przedstawianie aktualnego obłożenia pomieszczeń ✔ ✔

Przedstawianie aktualnej temperatury/wilgotności ✔ ✔

Wielu instalatorów na projekt X ✔

Kontrola > 100 urządzeń jednocześnie X ✔

Włączanie światła o określonej godzinie/w określonym dniu X ✔

Zdalne sterowanie instalacją oświetleniową X ✔

Wykres zużycia energii X ✔

Wykres temperatury/wilgotności X ✔

Wykres obłożenia na dany obszar X ✔



OPPLE LIGHTING BV
Meerenakkerweg 1-07
5652 AR Eindhoven
Holandia
+31 (0)88 056 78 88
service@opple.com
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CONTACT
W przypadku jakichkolwiek pytań lub dodatkowych informacji 
prosimy o kontakt z jednym z naszych kierowników ds. klientów. 
Wszystkie specyfikacje są dostępne w centrum pobierania na  
stronie: opple.com

Wszelkie prawa zastrzeżone. 


