
Od inteligentnego oświetlenia
do inteligentnych miast
Kreujemy miasta jedności, miasta otwarte, harmonijne i bezpieczne



Schréder to międzynarodowa firma, 
mająca swoje przedstawicielstwa 
w ponad 35 krajach na całym 
świecie. Już przeszło sto lat 
jesteśmy ekspertami w zakresie 
LightabilityTM. Wykorzystujemy  
w pełni potęgę światła, ale znacząco 
wykraczamy poza oświetlenie. 
Łączymy ludzi i technologie, kreujemy 
inteligentne i bezpieczne miasta, 
gotowe na nadejście przyszłości.

Wraz z naszymi partnerami tworzymy 
praktyczne, zrównoważone  
i stylowe rozwiązania w zakresie 
oświetlenia, dostosowane do 
potrzeb określonych lokalizacji,  

takich jak np. Koloseum w Rzymie,  
Grand Place w Brukseli czy tunel  
pod kanałem La Manche.

Nasze innowacyjne oświetlenie 
uliczne to idealna infrastruktura 
do integracji technologii w celu 
kreowania przestrzeni miejskiej.

Wiedza specjalistyczna, pasja, 
innowacyjność i dążenie  
do zrównoważonego rozwoju  
to dla naszych pracowników siła 
napędzająca do działania.  
Dzielą się nią i sprawiają, że świat 
staje się inteligentniejszy.

Schréder, eksperci 
w zakresie LightabilityTM
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Firma Schréder tworzy systemy idealne dla Inteligentnych Miast.  
Nasze modułowe oprawy są kompatybilne z wieloma innymi 
innowacyjnymi technologiami. Dzięki temu możemy dopasować 
optymalne inteligentne rozwiązanie dla każdego miasta.

Synergia  
dla inteligentnych miast

Rozwiązanie win-win
Inteligentne Miasta wydają się 
bardzo skomplikowane,  
ale wcale nie musi tak być.  
Nasze oświetlenie może stać się 
systemem zbierania danych  
i dostarczania inteligentnych 
usług, bez konieczności 
inwestowania w dodatkową 
kosztowną infrastrukturę.  
Będzie to możliwe tylko wtedy,  
kiedy otwartą technologię 
wykorzysta się do łączenia różnych 
rozwiązań: dostarczania energii 
elektrycznej, mobilności, dostaw 
wody, wywozu odpadów.

Jako założyciel i członek uCIFI 
Alliance, firma Schréder zapewnia 
pełną interoperacyjność 
połączonych technologii  

dla inteligentnych miast.  
Nasze rozwiązania umożliwiają 
sytuację, w której infrastruktura 
oświetleniowa jest ośrodkiem 
zbierającym dane i przekazującym  
je na potrzeby wielu usług  
w mieście.

Schréder połączył siły z innymi 
ekspertami w branży tak,  
aby móc tworzyć rozwiązania  
Smart City zintegrowane  
z estetycznymi, 
energooszczędnymi oprawami, 
które dostosowane są do potrzeb 
oraz budżetu inwestora.  
Z innowacyjną technologią firmy 
Schréder zawsze będziecie 
gotowi na zmiany, które 
przyniesie przyszłość.

 

Schréder jest członkiem

Organizacja non-profit, planująca 
wprowadzenie na rynek rozwiązań 
obejmujących otwarte źródła, 
multitransport i multidostawy  
oraz połączenie w Inteligentnych 
Miastach urządzeń i narzędzi tak,  
aby porozumiewały się tym  
samym językiem.

Konsorcjum, mające na celu zdefiniowanie 
globalnie akceptowanego protokołu 
Smart City tak, aby zapewnić centralne 
zarządzanie konfiguracją oprogramowania, 
kontrolę, wydawanie poleceń i monitoring 
heterogeniczny dla całej sieci urządzeń 
Inteligentnego Miasta. 

Stowarzyszenie non-profit, 
mające na celu wdrożenie  
na dużą skalę IoT przez 
otwarty standard LoRaWAN. 
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Owlet to inteligentne rozwiązanie firmy Schréder opracowane  
w celu sterowania oświetleniem zewnętrznym. Oferuje wiele opcji, 
w tym „światło na żądanie” i czujniki, dzięki którym oświetlenie można 
dostosowywać do bieżących wydarzeń, dostarczając w ten sposób 
optymalny poziom światła we właściwym czasie i miejscu, a kiedy 
nie ma nikogo na określonym terenie, moc oświetlenia jest redukowana 
automatycznie. Obsługa systemu Owlet jest prosta i intuicyjna.

Systemy monitorowania i lokalizacji w czasie rzeczywistym informują 
o awarii i zużyciu energii elektrycznej, umożliwiając efektywne zarządzanie 
urządzeniami. Prace konserwacyjne można dzięki temu zaplanować 
bardziej precyzyjnie, zapobiegając tym samym nieprawidłowemu działaniu 
urządzeń i zmniejszając koszty ich utrzymania.

Inteligentne oświetlenie  
firmy Schréder

Władze lokalne dbają  
o mieszkańców, zapewniając 

im bezpieczeństwo, dobre 
samopoczucie i zrównoważony 

rozwój. Innowacyjne technologie 
natomiast odgrywają bardzo dużą 
rolę w kreowaniu nowej generacji 

inteligentnych, bezpiecznych 
środowisk dla osób, które w nich  

przebywają, zmniejszając 
jednocześnie koszty.
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Cztery powody,  
dla których warto wybrać Owlet

Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej aż do 85%
Dzięki doświadczeniu we wdrażaniu najwyższej jakości rozwiązań w zakresie oświetlenia 
firma Schréder pomogła wielu miastom na całym świecie zmniejszyć rachunki za energię 
elektryczną nawet o 85% w porównaniu z tradycyjnymi źródłami oświetlenia.  
Owlet łączy wydajność LED-ów z szeregiem funkcji sterowania:

•  Utrzymanie stałego strumienia światła w czasie - kompensuje amortyzację instalacji 
oświetleniowej wraz ze starzeniem się lamp.

•  Wirtualna moc wyjściowa - dostosowuje moc wyjściową do standardowych wymagań.

•  Selektywny dynamiczny strumień światła - dostosowuje oświetlenie do rzeczywistych 
potrzeb otoczenia.

„Światło na żądanie”
Dzięki czujnikom i/lub zaprogramowanym wcześniej ustawieniom, oświetlenie może  
w bardzo prosty sposób dostosowywać się do bieżących wydarzeń, dostarczając w ten sposób 
prawidłowe oświetlenie we właściwym czasie i miejscu, ograniczając przy tym zużycie energii. 
Owlet posiada adaptacyjne profile redukcji oraz funkcję „światło na żądanie”, aby umożliwić 
dostosowanie oświetlenia do rzeczywistych potrzeb. Rozwiązanie to zmniejsza znacząco 
emisję CO2 w miastach i skraca okres zwrotu nakładów na nową instalację.

Zarządzanie aktywami
Owlet oferuje narzędzia online do monitorowania każdego pojedynczego punktu 
oświetleniowego, wchodzącego w skład całej instalacji, w dowolnym miejscu i czasie. 
Wykrywają one problemy techniczne w działaniu oświetlenia (uszkodzone lampy, temperaturę 
urządzenia, przepięcia itp.). Kiedy problem się pojawia, system przełącza się na program 
domyślny, zapewniając, że instalacja oświetleniowa nie wyłączy się przypadkowo.

Pełna interoperacyjność 
Technologie firmy Schréder są całkowicie interoperacyjne i mogą się integrować z innymi 
rozwiązaniami tak, aby zapewnić dla miasta maksymalne korzyści. APIs zapewniają,  
że instalacja naszej firmy może się bezpiecznie komunikować z urządzeniami innych 
producentów za pośrednictwem chmury. Umożliwia to połączenie inteligentnego  
oświetlenia z innymi aplikacjami do zarządzania miastem, takimi jak sygnalizacja świetlna, 
czujniki zanieczyszczenia środowiska, urządzenia zabezpieczające itp.

Polityka otwartych standardów firmy Schréder umożliwia urbanistom łatwe rozszerzanie, 
łączenie i ulepszanie inteligentnych rozwiązań zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami 
miasta, bez ograniczeń związanych z zastrzeżoną technologią i restrykcyjnymi umowami.
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Przy połączeniu adaptacyjnych profili redukcji oświetlenia oraz detekcji 
ruchu wystarczy określona ilość energii elektrycznej, aby zapewnić 
bezpieczeństwo i komfort osobom korzystającym z danego terenu. 
Dzięki temu kierowcy, rowerzyści i piesi mają optymalny poziom 
oświetlenia na całej trasie, a tym samym przyjemną i bezpieczną 
podróż. Dzięki czujnikom dostępnym dla wszystkich rodzajów 
zastosowań firma Schréder może zawsze dostarczać  
rozwiązania dostosowane do rzeczywistych potrzeb.  
Są one korzystne dla miasta, użytkowników określonej  
przestrzeni oraz zgodne ze standardami w zakresie oświetlenia.

Trzy typy  
czujników
Od ścieżek rowerowych po główne drogi, od uliczek osiedlowych  
po parki, od centrów handlowych po parkingi – firma Schréder oferuje 
„światło na żądanie”, czyli rozwiązanie dostosowane do rzeczywistych 
potrzeb określonego miejsca i osób, które są jego użytkownikami.
Aby wybrać najlepszą technologię do konkretnego zastosowania, 
analizujemy funkcje krytyczne w stosunku do kosztów.  
Czynniki takie jak zakres prędkości lub kierunek, wrażliwość obiektu  
i warunki środowiskowe mają wpływ na wybór czujnika.

Oświetlenie w technologii 
LED zmniejsza znacząco 

zapotrzebowanie na energię 
elektryczną. Dodatkowe 

oszczędności generują systemy 
sterowania, oferujące „światło 

na żądanie” i zapewniające 
wszystkim, którzy przebywają 

na oświetlanej przestrzeni, 
komfort widzenia oraz  

poczucie bezpieczeństwa. 

PIR
Tradycyjne czujniki ruchu zaprojektowane zostały z wykorzystaniem 
pasywnej podczerwieni (PIR). Są to ekonomiczne, proste detektory.  
Czujnik PIR wykrywa zmiany w ilości promieniowania podczerwonego,  
które otrzymuje i przekształca je w ładunek elektryczny, wyzwalający  
sygnał, aby zwiększyć lub zmniejszyć się poziom oświetlenia.

Optymalne oświetlenie zawsze i wszędzie
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Radar
Radar wykorzystuje zasadę Dopplera do określenia ruchu, prędkości  
i kierunku. Przesyła fale odbijające się od obiektu, który jest w polu widzenia 
czujnika. Ta odbita fala odbierana jest przez radar nadawczo-odbiorczy  
i konwertowana na polecenie zadziałania funkcji „światło na żądanie”.

Czujnik optyczny
Optyczne czujniki współpracują z wirtualnymi pętlami, które są łatwe  
do zdefiniowania w zależności od rodzaju drogi. Mogą obejmować wiele 
pasów ruchu w obu kierunkach i rozpoznawać typy pojazdów  
(motocykl, samochód i samochód ciężarowy) w celu  
dostosowania odpowiedniego poziomu oświetlenia.

Lokalnie czy zdalnie?
Nasze rozwiązania mogą pracować w lokalnej sieci autonomicznej, z oprawami komunikującymi się 
w zamkniętej pętli, lub w sieci interoperacyjnej, połączonej ze zdalną platformą. W takim przypadku 
scenariusze oświetlenia mogą być w każdej chwili dostosowane do sytuacji, a dane będą pobierane  
i przekazywane do aplikacji innych firm.
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Inteligentne Miasto:  
już dziś otwórz się na przyszłość!

Każde miasto stoi przed podobnymi wyzwaniami. Dla mieszkańców ważne są  
przede wszystkim: bezpieczeństwo, mobilność i łączność.  
Dzięki innowacyjnej technologii lokalne władze mogą mieć pewność, że wszyscy 
czują się bezpieczniej, że są bardziej mobilni i mają łączność ze światem.

Inteligentne rozwiązania muszą też być przyszłościowe,  
otwarte na różne alternatywy i pracę z systemami jutra.

Istnieją setki inteligentnych rozwiązań. Wyzwaniem jest 
połączenie ich ze sobą w spójny system. Przyszłość należy 
do elastycznych, otwartych platform, które gwarantują 
interoperacyjność sieci oświetleniowych, czujników  
i rozwiązań różnych partnerów technologicznych.  
Taka Synergia sprawia, że rozwiązania Smart City  
są tańsze i bardziej przyszłościowe.

Ludzie są coraz bardziej mobilni, ale systemy nadzorujące 
transport nie zawsze za tym nadążają.  
Dynamiczne oświetlenie wykorzystuje czujniki, będące 
podstawowym źródłem informacji o ruchu drogowym  
w czasie rzeczywistym. Może przyczynić się do zwiększenia 
mobilności i poprawy bezpieczeństwa na drogach,  
dzięki czemu Twoje miasto stanie się atrakcyjniejszym 
miejscem dla mieszkańców oraz turystów.

Otwarte
miasto

Harmonijne
miasto
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Poczucie bezpieczeństwa jest najważniejsze dla każdego 
człowieka. Aby je zapewnić, firma Schréder opracowała 
przełomową, zaawansowaną technologię oświetleniową, 
zgodną ze standardami dla oświetlenia przestrzeni 
publicznych i przyczyniającą się do poprawy bezpieczeństwa 
w miastach. Inteligentne kolumny oświetleniowe, wyposażone 
w kamery, pierścienie świetlne i intercomy, mogą być  
na przykład dodatkowym wsparciem dla organów ścigania  
w zapobieganiu przestępstwom, identyfikacji wandali, 
analizie sytuacji itp.

Ludzie od wieków mają potrzebę bycia razem i tworzenia 
społeczności. Oprócz aspektu społecznego, rozrywki  
i łączności, inteligentne kolumny oświetleniowe z technologią 
5G lub Wi-Fi można również wykorzystać do przekazywania 
mieszkańcom informacji oraz dostarczania różnych usług. 
Hotspoty mogą być także źródłem dochodów  
i dostarczać Internet dla miasta, a jednocześnie  
poprawiać zasięg na jego terytorium.

Bezpieczne
miasto

Miasto
jedności
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Otwarte
miasto

10



Sieć oświetlenia umożliwia 
zastosowanie rozwiązań 
tworzących Inteligentne Miasta. 
W większości miast jest ona 
dobrze rozwinięta i może pełnić 
rolę centrum zbierania danych 
oraz potencjalnego punktu 
serwisowego, bez konieczności 
inwestowania w inną 
infrastrukturę.

Współpraca ma sens tylko 
wówczas, gdy inteligentne 
urządzenia łączą się i komunikują  
ze sobą. Firma Schréder jest 
członkiem aliansów strategicznych, 
takich jak LoRa, uCIFI i Talq,  
 

które rozwijają wspólne  
standardy i otwarte platformy, 
aby zagwarantować interoperacyjność 
różnych inteligentnych rozwiązań.  
Nasze dynamiczne oświetlenie 
Owlet IoT oparte jest na otwartych 
standardach. Dlatego może 
wchodzić w interakcje i wymieniać 
dane z pokrewnymi systemami, 
takimi jak czujniki ruchu, systemy 
monitorowania środowiska  
czy urządzenia zabezpieczające. 
Dzięki tej interoperacyjności mamy 
wiele inteligentnych rozwiązań, 
możliwych do realizacji przy 
mniejszych nakładach finansowych 
na rozwój w porównaniu z tymi, 
jakie musiałyby przeznaczyć 
współpracujące firmy indywidualnie.

Aby dostarczać inteligentne 
rozwiązania, firma Schréder 
współpracuje z niekwestionowani 
ekspertami w swoich dziedzinach: 
Deutsche Telekom – platforma 
Smart City, Axis – kamery IP, 
Genetec – zarządzanie wideo 
oprogramowaniem, SixSq – 
zaawansowane przetwarzanie 
danych, Zenitel – intercomy,  
Huawei – telefony komórkowe oraz 
szerokopasmowy Internet i Ruckus 
– hotspoty Wi-Fi. Dzięki naszym 
partnerstwom łączymy mocne 
strony każdej z firm i dostarczamy 
najnowocześniejsze  
zintegrowane rozwiązania.

Inteligentne systemy  
dostępne dla mieszkańców
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Harmonijne
miasto
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Wydatki publiczne są coraz 
częściej monitorowane.  
Mimo to wciąż dużo energii 
elektrycznej marnuje się na 
oświetlenie dróg czy parków  
w sytuacji, kiedy nikogo tam  
nie ma. Jest jednak technologia, 
która wykrywa ruch i w zależności 
od jego natężenia zwiększa  
lub zmniejsza poziom oświetlenia.  
Takie dynamiczne oświetlenie 
nie tylko poprawia bezpieczeństwo 
i mobilność w mieście,  
ale także redukuje koszty 
energii elektrycznej oraz 
przyczynia się do zmniejszenia 
zanieczyszczenia środowiska.

Czujniki ruchu współpracują  
z siecią oświetlenia, zwiększając 
jego poziom, kiedy wykryją, że na 
określonym terenie znajdują się 
ludzie czy pojazdy.  
To dobre rozwiązanie dla obszarów 
o niewielkim natężeniu ruchu  
(np. ulice osiedlowe, ścieżki 
rowerowe lub parki). Jednak na 
drogach bardzo ruchliwych tego 
typu system może się nie sprawdzić 
i nie generować oszczędności 
energii elektrycznej.

Dlatego firmy Schréder oraz SixSq 
wspólnie stworzyły VolumLightTM, 
aby dostarczać lepsze, bardziej 

wydajne scenariusze oświetlenia, 
zgodne z najnowszymi standardami 
UE. Czujniki optyczne w inteligentnych 
oprawach wykrywają natężenie 
ruchu w obu kierunkach  
(do 4 pasów), a nie tylko pojedyncze 
samochody. Zmniejszają poziom 
oświetlenia, kiedy ruch jest mały  
i zwiększają w szczycie natężenia 
ruchu, co generuje znaczną 
oszczędność energii elektrycznej. 
VolumLightTM to rozwiązanie 
zwiększające bezpieczeństwo  
i komfort dla kierowców oraz 
przyczyniające się do  
zmniejszenia szkodliwego 
wpływu na środowisko.

Zwycięzca
„Watt d’Or” 2018

Zbiera i udostępnia dane
W porównaniu do podstawowych rozwiązań  
w zakresie redukcji oświetlenia VolumLightTM 
zapewnia zazwyczaj oszczędność energii 
elektrycznej większą o 30%. Dostarcza również 
zarządcom miast cenne dane na temat płynności 
ruchu drogowego (dla każdego typu pojazdów). 
Może też być używany do zasilania w czasie 
rzeczywistym systemów lub aplikacji  
do zarządzania ruchem.

Zrównoważona 
mobilność
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Miasto
jedności
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Ogólnodostępne Wi-Fi  
staje się standardem  
w miastach, które chcą być 
innowacyjne i przyjazne 
zarówno dla mieszkańców,  
jak i turystów. Twoje miasto 
także może się wyróżnić, 
dostarczając np. szybki Internet 
dla wszystkich. Dzięki temu 
pielęgnowane są więzi 
społeczne, a mieszkańcy mają 
dostęp do usług cyfrowych. 

Nasze inteligentne kolumny są  
nie tylko idealnym rozwiązaniem  
w zakresie dostarczania dynamicznego 
oświetlenia, ale mogą również 
oferować inne usługi, m.in. łączność 
na określonym obszarze (np. przez 

Wi-Fi lub 4G). Ponadto dają 
możliwość wydzielenia pasm  
– może zostać np. wydzielone 
specjalne pasmo do łączności dla 
zarządców miasta oraz osobne 
pasmo do użytku publicznego.

Integrowanie różnych funkcji  
w inteligentnej kolumnie 
oświetleniowej jest opłacalne  
i korzystne dla przyszłych 
inwestorów. Pozwala operatorom  
na dostęp do różnych wstępnie 
zatwierdzonych witryn, zasilaczy  
i na regularną konserwację 
infrastruktury. Dodatkowo nasz 
system modułowy jest 
wszechstronny i gotowy  
na wyzwania przyszłości.  
Można go łatwo zintegrować  

z nowoczesnymi modułami  
i technologiami (np. 5G lub  
innymi nowymi standardami).

Aby zapewnić miastom łączność 
najnowocześniejszej generacji, 
Schréder współpracuje z ekspertami 
w dziedzinie technologii.  
Firma Huawei dostarcza zewnętrzny 
emiter, zapewniający najlepszą 
łączność dla mieszkańców.  
Firma Ruckus natomiast oferuje  
nie tylko Wi-Fi – hotspoty mogą być 
także źródłem wielu anonimowych 
informacji na temat odwiedzających 
określone miejsce, które mogą 
pomóc dokładniej rozplanować 
dostarczanie usług.

Wzmacnianie 
więzi społecznych

  

Nowe źródło dochodów
Wykorzystanie infrastruktury oświetleniowej do 
wdrożenia technologii 4G/5G w całym mieście  
może również przynosić dochody i/lub 
oszczędności. Firmy telekomunikacyjne szukają 
nowych punktów do zainstalowania infrastruktury 
komórkowej, za które płacą. Możliwe są następujące 
rozwiązania – operatorzy za wynajem wnoszą 
opłaty dla miasta lub kupują inteligentną kolumnę, 
dzięki czemu miasto ma bezpłatne oświetlenie.
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Bezpieczne
miasto
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W większości miast są obszary, 
gdzie infrastruktura 
oświetleniowa pozostawia wiele 
do życzenia. Firma Schréder 
oferuje modułowy system 
Shuffle, który znacząco 
poprawia oświetlenie, a tym 
samym bezpieczeństwo,  
bez konieczności mnożenia 
kosztów. Shuffle to inwestycja 
w nowe technologie, 
pozwalająca integrować wiele 
funkcji w jednym rozwiązaniu.

Nasze inteligentne kolumny 
oświetleniowe przyczyniają się  
do zwiększenia bezpieczeństwa  
na wiele sposobów. Instalując 

wysokiej jakości intercomy,  
miasta mogą zapewnić wsparcie 
lub nawet narzędzie dla służb 
porządkowych, w przypadku 
wystąpienia problemu.  
Dostępność przycisków SOS 
znacząco poprawia poczucie 
bezpieczeństwa.

Za pomocą najnowocześniejszych 
kamer CCTV (Axis) można 
monitorować obszary potencjalnie 
niebezpieczne. Obserwuje się duży 
spadek przestępczości w miejscach 
publicznych, gdzie wykorzystuje się 
nadzór wideo. Zaawansowane 
oprogramowanie firmy Genetec 
analizuje nagranie – może np. 

rozpoznać tablice rejestracyjne, 
zliczyć ludzi, wykrywać intruzów. 
Każdy może zgłosić podejrzane 
zachowanie, a odpowiednie służby 
mogą wówczas podjąć szybką 
interwencję. Ważnym elementem 
systemu jest też pierścień świetlny, 
wysyłający sygnały ostrzegawcze 
lub będący przewodnikiem dla 
służb ratunkowych.  
Wiele połączonych rozwiązań  
jest więc zintegrowanych w jednej 
estetycznej kolumnie. Instalację 
ułatwiają: wstępnie okablowane 
moduły oraz szybkie złącze.

Ochrona  
lokalnej społeczności

  

Podstawowa misja
Miasto ma za zadanie stworzyć swoim 
mieszkańcom warunki do lepszego, wygodniejszego 
i przede wszystkim bezpiecznego życia w zdrowym 
i ekologicznym środowisku. Wraz ze wzrostem 
liczby ludności i koniecznością dostosowania się  
do nowych warunków może to być trudne 
wyzwanie. Inteligentne kolumny oświetleniowe 
zainstalowane w całym mieście tworzą przestrzeń, 
gdzie zarówno mieszkańcy, jak i turyści  
czują się dobrze oraz bezpiecznie.
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Inteligentne projekty  
firmy Schréder na całym świecie

Santiago (Chile) Maasbracht (Holandia)

Crans-Montana (Szwajcaria)Trier (Niemcy)

Lima (Peru)
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Współpraca firm Deutsche Telekom  
i Schréder jest najlepszym przykładem 
tego, jak działa interoperacyjność. 
Łatwa w obsłudze platforma IoT 
umożliwiła zintegrowanie oświetlenia 
zewnętrznego z systemami 
monitorującymi różne parametry. 
Dzięki Owlet IoT API Deutsche Telekom 
połączył czujniki, które monitorują 
środowisko z infrastrukturą 
oświetleniową, będącą ośrodkiem 
gromadzenia i przekazywania danych. 
Umożliwia to dostosowanie poziomu 
oświetlenia do warunków pogodowych. 
Platforma monitoruje również oprawy 
oświetleniowe. Takie rozwiązanie 
możliwe jest tylko dzięki architekturze 
Owlet, opartej na otwartych standardach.

Deutsche  
Telekom

Antwerpia

W ramach programu Digipolis  
miasto Antwerpia powierzyło 
międzynarodowemu ośrodkowi 
badawczo-rozwojowemu IMEC, 
działającemu w zakresie 
nanoelektroniki i technologii 
cyfrowych, zbadanie, w jaki sposób 
technologia może poprawić jakość 
życia w mieście. Ten eksperyment 
rozpoczęto od wdrożenia inteligentnego 
oświetlenia. IMEC połączył różne 
czujniki z platformą Owlet IoT.  
Te czujniki mogą na przykład odbierać 
dźwięk piłki odbijającej się na boisku 
do koszykówki i automatycznie 
włączać światło tak, aby osoby grające 
mały optymalny poziom oświetlenia.

Otwarte
miasto
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Władze Zurychu postanowiły  
na odcinkach głównych dróg zmniejszyć 
poziom zanieczyszczenia związanego  
z oświetleniem, przy jednoczesnej 
optymalizacji bezpieczeństwa i komfortu  
dla kierowców. Do wdrożenia 
innowacyjnego rozwiązania o nazwie 
VolumLightTM wybrały firmę Schréder  
i jej partnera, Sixsq. Kierowcy są bardzo 
zadowoleni, ponieważ zawsze mają 
odpowiednie światło – zarówno  
w szczycie nasilenia ruchu, jak i poza 
nim. Poziom oświetlenia jest 
stopniowany, więc zarówno kierowcy, 
jak i mieszkańcy miasta ledwo 
zauważają te zmiany. Dostosowując 
oświetlenie do informacji o ruchu 
drogowym w czasie rzeczywistym, 
miasto Zurych zyskało dodatkową 
oszczędność energii elektrycznej  
na poziomie 30%. 

Zurych 

Heidelberg 

Uniwersyteckie miasto Heidelberg 
jest częścią globalnej sieci wiodących 
Inteligentnych Miast. Ostatnio oddano 
tam do użytku nową ścieżkę 
rowerową, łączącą sąsiedni Diebsweg 
z nowoczesną dzielnicą miasta 
Bahnstadt. Ścieżkę tę oświetlają 
oprawy wyposażone w czujniki 
detekcji ruchu, zarządzane przez 
miejski system Owlet IoT.  
Dzięki temu poziom oświetlenia 
 jest zmniejszany, gdy na ścieżce  
nie ma rowerzystów. To korzystne  
dla środowiska oraz energooszczędne 
rozwiązanie. Kiedy natomiast czujniki 
wykryją, że nadjeżdża rower, 
intensywność światła wzrasta.

Harmonijne
miasto
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Bell Centre w Laval to nowy  
hotspot wspierający sport i rozrywkę  
w Quebecu. Do oświetlenia 
przestrzeni zewnętrznej miasto 
poszukiwało rozwiązania, które 
harmonijnie wtopi się w nowoczesną 
architekturę oraz przyczyni  
do bezpieczeństwa i dobrego 
samopoczucia osób odwiedzających 
to miejsce. Kolumny oświetleniowe 
Shuffle doskonale spełniły te 
oczekiwania, dostarczając ciepłe 
białe światło oraz kamery CCTV, 
zapewniające bezpieczeństwo  
przez całą dobę. Niektóre kolumny 
Shuffle wyposażone są również  
w moduł Wi-Fi, co zapewnia zasięg 
sieci na całym placu. Zarówno 
mieszkańcy, jak i turyści zadowoleni 
są z tych nowych usług. 

Tuluza

Miasto Tuluza w 2015 r. wprowadziło plan 
rewitalizacji najbardziej reprezentacyjnych 
terenów. Częścią tego planu było stworzenie 
przestrzeni, w której mieszkańcy i turyści 
mogą się zrelaksować, pospacerować, 
spotykać ze znajomymi czy aktywnie 
wypoczywać. W tym celu wymieniono 
oświetlenie na Saint Pierre Square wzdłuż 
brzegu rzeki Garonne. Firma Schréder 
dostarczyła inteligentne kolumny 
oświetleniowe Shuffle, wyposażone  
w Wi-Fi i kamery CCTV, dzięki czemu 
możliwe było wykreowanie bezpiecznej 
wspólnej przestrzeni miejskiej, w której 
można korzystać również z uroków 
nocnej atmosfery.

Kanada

Andenne (Belgia) Lukka (Włochy)

Bezpieczne
miasto
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Queens Square to strefa wyłączona 
z ruchu kołowego, leżąca w samym 
sercu miasta Crawley.  
Miejsce to zostało odnowione  
i stało się charakterystyczną, 
przyjemną przestrzenią publiczną, 
którą odwiedza teraz więcej osób. 
Lokalna rada miejska zdecydowała 
się na inteligentne kolumny 
oświetleniowe Shuffle, wyposażone 
w moduł Wi-Fi, tworzące 
interaktywną platformę, gotową  
na wyzwania przyszłości.

Crawley

Wavre

Przez dziesięciolecia plac ten był 
drugim co do wielkości w Belgii. 
W każdą środę jest tu targ oraz 
regularnie odbywają się lokalne 
imprezy i uroczystości. Władze 
miasta postanowiły zapewnić lepszy 
standard Wi-Fi z zasięgiem 4G, 
dostępny zarówno dla mieszkańców, 
jak i dla gości. Wraz z firmami: 
Proximus (jeden z miejscowych 
operatorów telekomunikacyjnych) 
oraz Huawei, Schréder dostarczył 
kolumny Shuffle wyposażone 
w małą komórkę, aby poprawić 
łączność mobilną.

Bruksela (Belgia) Budapeszt (Węgry) Gehrden (Niemcy)

Miasto
jedności
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