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Mijn auto, mijn vrijheid. Een oude wijsheid 
die door de realiteit van het voortdurend 
toenemende autoverkeer achterhaald is. De 
auto? Die is het slachtoffer van zijn eigen 
succes.

Uit de kluiten gewassen en dure 
privévoertuigen eisen alle ruimte in de steden 
op, vervuilen het milieu en ontmoedigen ons 
om fysieke inspanningen te doen. Bovendien 
zijn ze minder efficiënt geworden dan de 
andere vervoermiddelen in de steden.

Als regelmatige fietser zie ik het vaak: 
zelfs op gemiddelde afstanden is de fiets 
efficiënter geworden dan de auto. En de 
voordelen van fietsen beperken zich niet tot 
tijdwinst alleen. Wanneer ik met de fiets naar 
het werk ga, houd ik mijn fysieke conditie op 
peil, ontspan ik me en maak ik van de rit 
gebruik om over belangrijke onderwerpen na 
te denken.

Ik beweer niet dat de fiets het ultieme 
antwoord is op de mobiliteitsproblemen. 
Maar het is onmiskenbaar een onderdeel 
van de oplossing. En ik ben niet de enige 
die dat denkt. Kijk naar het succes van de 
elektrische fiets. Op de weg zie je meer 
en meer mensen de fietspaden gebruiken. 
Nu meer dan ooit is het belangrijk om te 
investeren in kwalitatieve voorzieningen voor 
fietsers. 

Niko Smets
Commercieel directeur 
Schréder BE

Een andere manier om 
naar het werk te gaan, 
te leven, te werken en 
te ontspannen

Enkele realisaties
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5Km

Feiten en cijfers

Het wiel opnieuw uitvinden
De mobiliteit in de steden is meer dan ooit een centrale zorg voor de overheid. Als maatschappij 
hebben we geen andere keuze dan te herbekijken hoe we de mobiliteit in en tussen onze steden 
organiseren. De feiten en cijfers tonen aan dat het nodig en dringend is.

72%

73% 3 10€

van de EU-bevolking leeft in 
stedelijke gebieden.

van de Europeanen vindt dat 
fietsers een voorkeursbehandeling 
moeten krijgen tegenover 
automobilisten.

banen kan de fietsindustrie in de EU creëren.

nieuwe fietsen worden in Europa 
voor elke auto verkocht. Elk jaar 
worden in de EU meer dan 20 
miljoen fietsen verkocht.

per jaar en per inwoner. Dat bedrag 
bevelen specialisten minimaal aan als 
investering in fietsinfrastructuur om een 
samenhangend fietsbeleid uit te werken.

50% van de stedelijke 
verplaatsingen met de auto in 
de Europese Unie zijn minder 
dan 5 km lang.

met zoveel procent wil de EU 
de uitstoot van broeikasgassen 
verminderen tegen 2020.

-20%

1,000,000
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Stimulansen om
de fiets in de stad 
te gebruiken

Fietsinfrastructuur

Beperkingen op gemotoriseerd verkeer

Beveiligde fietsenparkings

Promotiecampagnes

Systemen van fietsdelen

70%

28%

21%

11%

8%

Fietsers houden rekening met 
verschillende parameters om de 
infrastructuur te evalueren die ze 
elke dag gebruiken.

• De kwaliteit van het fietspad

• De kwaliteit van de verlichting, vooral op 
risicovolle plaatsen zoals kruispunten

• De duidelijkheid en leesbaarheid van de 
signalisatie

• De aanwezigheid van verkeerslichten of kleine 
ronde punten

• Het gevoel van veiligheid (objectief en 
subjectief)

Een fietspad van kwaliteit?

5



Reglementering en normen

Wat zijn de regels? 

Fietspadverlichting is 
een essentieel element 
om fietsers zich 
subjectief en objectief 
veilig te doen voelen en 
hen tijdens hun rit te 
begeleiden. Ze verhoogt 
ook het comfort tijdens 
het fietsen.

Het Europees Comité voor Normalisatie (CEN) heeft een reeks normen voor openbare 
verlichting (EN 13201 wegverlichting) opgesteld. Voor fietsinfrastructuur bevelen ze 
een lichtniveau aan dat gebaseerd is op de aan- of afwezigheid van voorzieningen 
die de snelheid verlagen, het risico op agressie, de nood aan gezichtsherkenning en 
het niveau van het omgevingslicht.

Over het algemeen wordt een waarde tussen 5 en 10 lux aangeraden voor 
fietspaden.

Fietspadverlichting moet er voor zorgen dat fietsers op elk moment van de dag en 
in elk seizoen veilig kunnen fietsen. Anders loopt het fietspad het risico te weinig 
gebruikt te worden.

Fietspadverlichting moet er voor zorgen dat fietsers gemakkelijk obstakels zien 
op hun weg en de wegmarkeringen begrijpen. Dat wordt horizontale verlichting 
genoemd en komt overeen met de hoeveelheid licht (lux) die de grond van het 
fietspad bereikt.

Fietspadverlichting moet verticale voorwerpen duidelijk zichtbaar maken. Want 
het is belangrijk dat fietsers verkeersborden kunnen lezen, gebouwen in de buurt 
kunnen herkennen en fietsers of voetgangers kunnen zien die hen tegemoetkomen. 
Ook voor automobilisten is het essentieel om fietsers te kunnen zien, of het fietspad 
zich nu vlak naast de rijbaan bevindt of ervan gescheiden is. De verlichting van 
die verticale voorwerpen (verkeersborden, voetgangers, ...) is gebaseerd op wat 
verticale verlichting wordt genoemd. Die wordt 1,5 m boven het oppervlak van de 
weg gemeten.

Het lichtniveau moet zo gelijkmatig mogelijk zijn en vermijden dat er zich zwarte 
gaten vormen op het fietspad. 
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Fietsinfrastructuur

Fietssugestiestroken

Hoe de verschillende configuraties 
optimaliseren  
Er bestaan verschillende soorten fietspaden. Allemaal hebben ze 
specifieke kenmerken en vragen ze om speciale lichtoplossingen.

Wegmarkeringen met pijlen en fietslogo’s maken de 
weggebruikers er attent op dat fietsen en auto’s de weg 
met elkaar delen. Stroken met fietspictogrammen in 
het midden of fietspaden in reliëf duiden aan dat een 
deel van de rijbaan voorbehouden is voor fietsers. Het 
zijn geen echte fietspaden.

Hoe verlichten we ze?
In dit geval maakt het fietspad 
integraal deel uit van de weg. 
In overeenstemming met CEN 
13201-1 stellen we armaturen voor 
met aangepaste fotometrie. Die 
dekken het hele wegoppervlak, 
inclusief de fietssuggestiestrook. 
Afhankelijk van de omgeving 
gebruiken we fotometrische 
verdelingen om tot 1,5 meter 
naast de 2 zijden van het fietspad 
voetgangerszones te verlichten.
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Aparte fietspaden

Gescheiden fietspaden

Een apart fietspad is een fietspad dat volledig van 
het gemotoriseerd verkeer gescheiden is en volledig 
voorbehouden is voor fietsers. Ook voetgangers en 
andere niet-gemotoriseerde gebruikers mogen het 
gebruiken.

Hoe verlichten we ze?
De verlichtingspalen mogen over de 
breedte van het fietspad uitsteken. 
We raden energiezuinige armaturen 
aan voor lage installaties (4 tot 6,3 
meter) die toelaten om de ruimtes 
tussen de palen te vergroten van 6 
naar 8 keer de hoogte van de palen, 
met respect voor klasse P4. Ze geven 
fietsers een gezichtsveld van 30 tot 
40 meter. Afhankelijk van de omgeving 
kunnen wij accessoires (controle van 
de flux aan de achterkant) toevoegen 
om het licht alleen op het fietspad te 
richten.

Een gescheiden fietspad bevindt zich naast de rijbaan. 
Het wordt van het voetpad en de rijbaan gescheiden 
door niveauverschillen, barrières of beplanting.

Hoe verlichten we ze?
Om het licht goed te verdelen, 
raden we aan om palen te 
gebruiken met armaturen die 
op twee soorten consoles zijn 
gemonteerd. De ene console 
hangt op 6 tot 10 meter hoogte 
om de hoofdweg te verlichten. 
De andere hangt lager aan de 
achterkant van de paal om 
het fietspad te verlichten. Die 
achterste console laat toe om 
de armatuur uit te rusten met 
uitgebreide lichtverdelingen die de 
volledige afstand tussen de palen 
dekken.
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Fietsinfrastructuur

Ondergrondse doorgangen

Kruispunten

Als veiliger alternatief voor kruispunten worden 
speciaal voor fietsers vaak ondergrondse doorgangen 
aangelegd. Ze bieden een kortere weg aan en zorgen 
ervoor dat zwakke weggebruikers het gemotoriseerd 
verkeer kunnen vermijden.

Hoe verlichten we ze?
In deze afgesloten ruimtes waar 
je als fietser automatisch een 
risico op gevaar gewaarwordt, 
moeten je je op je gemak voelen. 
Daarom doen we een beroep 
op superieure lichtniveaus 
en bieden we u waterdichte, 
vandalismebestendige armaturen 
voor lijnverlichting aan zoals 
onze MY1 LED of ons SCULPline-
gamma. U kunt ze combineren 
met bewegingssensoren die het 
lichtniveau verminderen wanneer 
de ondergrondse doorgang niet 
wordt gebruikt.

Of het nu afgescheiden of aparte fietspaden zijn, soms 
kruisen ze hoofdwegen. In zo’n zones waar fietsers 
in contact komen met het wegverkeer is veiligheid 
prioriteit nummer 1. Barrières, de wegmarkering en de 
verlichting beschermen de zwakste gebruikers.

Hoe verlichten we ze?
Tegen een snelheid van 50 km/
uur versmalt het gezichtsveld van 
automobilisten. Ze hebben 28 meter 
nodig om te stoppen (tegen 30 km/uur 
is dat 13,5 meter). Daarom is het cruciaal 
om maximale verticale verlichting 
te voorzien die hen toelaat om de 
fietsers te zien. Ook contrast creëren 
met een specifieke kleurtemperatuur 
helpt om hen de fietsers te doen zien 
die zich klaarmaken om de weg over 
te steken. Daarom gebruiken we voor 
kruisingen koud witte leds. Ze zorgen 
voor een maximaal contrast. Met 
dezelfde fotometrische verdelingen 
als voor voetgangersoversteekplaatsen 
bieden ze een hoog niveau van verticale 
verlichting.

10



Voetgangersbruggen en bruggen
Steden die mobiliteit en fietservaring als een 
prioriteit beschouwen, bouwen speciaal voor de 
zwakke weggebruikers bruggen. Sommige worden 
zelfs opmerkelijke architecturale elementen in het 
landschap.

Hoe verlichten we ze?
Om het architecturale aspect te 
behouden, raden we u aan om de 
verlichting in de structuur van de 
brug te integreren. Om het fietspad 
op het brugdek te verlichten, 
leveren we u een volledig op 
maat gemaakt lichtsysteem voor 
balustrades. Tegelijk gebruiken we 
onze SCULP-projectoren om de 
brugstructuur met dynamische 
lichtscenario’s in het licht te 
zetten.
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Uitdagingen en oplossingen

6 oplossingen
die het 
verschil 
maken
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1Garandeer 
de hoogste 
veiligheid

Subjectieve veiligheid is het gevoel of de perceptie van 
veiligheid. Toch zijn er objectieve criteria die toelaten om een 
fietspad als veilig te bestempelen. De verlichting moet een 
hoog niveau van uniformiteit hebben om te voorkomen 
dat er zich donkere gebieden op de grond aftekenen. Zo zien 
fietsers mogelijke obstakels en oneffenheden in het wegdek.

De verlichting moet het fietsers ook mogelijk maken om 
gemakkelijk de signalisatie te volgen. Het juiste niveau van 
verticale verlichting is essentieel om gezichten te herkennen en 
signalisatie te lezen. Daarnaast moeten fietsers ook voetgangers 
en fietsers kunnen zien die uit de tegenovergestelde richting 
komen.

Elektrische fietsen bereiken snelheden tot 45 km/uur (12,5 m/
seconde). Die fietsers moeten snel gevaren kunnen zien zoals 
plotse bochten, steile hellingen, obstakels of kruispunten. 
Dankzij verlichting met een andere kleurtemperatuur creëert u 
in risicovolle zones zoals kruispunten een contrast.

Met onze gekende armaturen Teceo S en Ampera Mini hebt 
u een gamma lichtoplossingen dat we optimaliseerden voor 
fietspaden. 

De combinatie van voldoende vermogen (van 800 tot 
8.900 lm) en de ideale fotometrische verdeling laat onze 
studiebureaus toe om u de beste configuraties voor 
te stellen die de veiligheidsuitdagingen op fietspaden 
aanpakken.

Schréder armaturen 

Teceo S

Ampera Mini
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Bied comfort 
aan alle 
weggebruikers2

Prestaties mogen niet ten koste gaan van comfort. Omdat u 
armaturen voor fietspaden op lage hoogte moet monteren, 
is het essentieel om verblinding te beperken. Niet alle 
oplossingen zijn in staat om het niveau van visueel comfort 
te bieden dat fietsers verwachten.

Daarnaast willen fietsers de omgeving duidelijk 
onderscheiden, de verkeersborden gemakkelijk lezen en 
andere weggebruikers herkennen. Kleurherkenning speelt 
hierin een belangrijke rol, en dus ook de lichtkwaliteit. 

Wanneer het gaat om het juiste licht op het juiste moment 
op de juiste plaats, laat u de weggebruikers dankzij een 
on-demand lichtsysteem consequent van de beste 
omstandigheden genieten. Deze flexibiliteit is vooral 
interessant voor fietspaden waar nachtelijke activiteit van 
nature nogal tijdgebonden kan zijn.

Uitdagingen en oplossingen

Schréder respecteert de hoge normen voor beperking van 
de verblinding (klasse G) en kleurweergave (CRI). Teceo S en 
Ampera Mini voldoen bijvoorbeeld aan klasse G*4 om een hoog 
visueel comfort te bieden. Ze verspreiden een zacht wit licht 
(warm wit). Met een kleurweergave-index van 80 geven ze de 
kleuren weer zoals ze er in het daglicht uitzien.

Omdat u ze kunt uitrusten met een optionele geïntegreerde 
bewegingsdetectiesensor (PIR), kunt u met Ampera Mini en 
Teceo S intelligente lichtscenario’s creëren waarmee u de 
fietsers meer veiligheid en comfort geeft.

Schréder armaturen 

Teceo S

Ampera Mini
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3Optimaliseer 
het gebruik 
van middelen

Een groot deel van de energierekening van een stad 
gaat naar verlichting. Maar met de juiste technologie en 
partner verlaagt u die kosten aanzienlijk.

De relevantie van een investering meet u na verloop 
van tijd, waarbij u rekening houdt met de energie- en 
onderhoudsbesparingen die u in de loop der jaren 
bereikt hebt. 

Kwaliteitsproducten bieden een fotometrische prestatie 
die u toelaten om de afstand tussen de palen te 
vergroten, het aantal lichtpunten per kilometer te 
verminderen en het energieverbruik te optimaliseren. 

Die besparingen kunt u aanvullen met dynamische 
besturingsfuncties zoals dimscenario’s en 
bewegingsdetectie. 

Wanneer we een systeem ontwerpen, vermijden we overmatige verlichting door een oplossing 
aan te bieden die perfect gedimensioneerd is en u garandeert dat u alleen de energie verbruikt 
die absoluut noodzakelijk is. Daarbij houden we rekening met de natuurlijke vermindering van 
de flux in de loop der jaren (onderhoudsfactor).

Teceo S is geoptimaliseerd voor toepassingen op kleine hoogte, zoals verlichting van fietspaden. 
De armatuur is compact, energiezuinig (tot 144 lm/W) en verkrijgbaar met geavanceerde 
lichtverdeling. Dankzij de nieuwste ledtechnologie levert de Teceo S prestaties op lange termijn 
(levensduur van de leds: 100.000 uur/25 jaar) en optimaliseert u de kosten tijdens de hele 
gebruiksduur. Door het lage stroomverbruik – dat u nog verder kunt verminderen door sensoren 
te integreren – is Teceo S een voordelige oplossing voor elk type fietspad.  

Schréder armaturen

Teceo S

15



4 Behoud  
fauna en flora

In sommige gebieden leven vleermuizen. Bomen en hagen 
zijn hun natuurlijke omgeving, terwijl rivieren en kanalen van 
levensbelang zijn voor hun zoektocht naar voedsel. Sommige 
soorten vleermuizen zijn heel gevoelig voor licht. 

Ongeschikte verlichting installeren kan de voedingsplaatsen 
en verplaatsingen van vleermuizen in gevaar brengen. Maar 
vleermuizen zijn niet de enige dieren om te beschermen tegen 
slecht bestuurde lichtbronnen.

Alle fauna en flora kunnen last hebben van een te hoge 
lichtintensiteit, een onaangepast kleurenspectrum (blauw 
licht) en overmatige verlichting. Alleen experts bieden de beste 
lichtoplossing om de natuur te beschermen.

Schréder zet zich in om goede praktijken te bevorderen die de fauna 
en flora in stand houden. Onze fotometrieën voldoen aan de vraag 
om de nachthemel te respecteren (ULOR 0%). U kunt ze combineren 
met accessoires (controle van de flux aan de achterkant) om het licht 
alleen op het fietspad te richten.

Warm witte leds beperken het spectrum van blauw licht. We kunnen 
het nog verminderen door amber leds te gebruiken. 

Met onze besturingsoplossingen hebt u de flexibiliteit om lichtscenario’s 
te programmeren die aan specifieke noden tegemoetkomen. Zoals 
het fietspad alleen tijdens de wintermaanden verlichten wanneer de 
vleermuizen hun winterslaap houden.

Schréder oplossingen

 
 

B
ATS-FRIENDLY

Uitdagingen en oplossingen
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6

Bestand 
tegen tijd en 
vandalisme

Voorkom 
fiets-
diefstallen

Op openbare plaatsen waar weinig activiteit is, kunnen 
vandalenstreken uitgehaald worden. Bijvoorbeeld op of 
langs fietspaden die in buitenwijken liggen of 2 steden met 
elkaar verbinden.

Daarom is het belangrijk om rekening te houden met de 
robuustheid van uw lichtinstallatie. Het kan ook zijn dat 
u de fietsinfrastructuur na verloop van tijd moet uitbreiden 
of aanpassen. Daarom is het ook interessant om te 
investeren in systemen die u gemakkelijk kunt uitbreiden 
en updaten. 

Omdat elektrische fietsen aan populariteit blijven 
winnen, zijn ze nu ook het doelwit van dieven 
geworden. Het aantal fietsendiefstallen neemt 
toe, wat een logisch gevolg is van de groeiende 
populariteit van deze alternatieve vervoerswijze.

Beveiligde fietsenparkings helpen het risico op 
diefstal verminderen. 

Schréder ontwerpt producten die de tand des tijds 
doorstaan (FutureProof). Dat betekent dat u ze 
kunt upgraden om nieuwe functies toe te voegen 
en ze uit te rusten met toekomstige technologische 
ontwikkelingen.

Met onze draadloze besturingssystemen breidt u een 
installatie gemakkelijk uit door nieuwe armaturen aan 
het netwerk toe te voegen.

Onze Teceo S en Ampera Mini-armaturen (IK 09) zijn 
gebouwd om lang mee te gaan en zijn bestand tegen 
vandalisme.

Shuffle biedt u een unieke oplossing 
voor fietsenparkings. De slimme kolom 
combineert verschillende functies.

De comfortabele sfeerverlichting maakt 
de ruimtes aantrekkelijker, terwijl de 
ultramoderne videobeveiligingscamera’s 
met digitale of volledig gemotoriseerde 
zoomfunctie over de fietsen waken.

Shuffle schrikt personen met slechte 
bedoelingen af en verhoogt het 
veiligheidsgevoel. U kunt er ook een 
oplaadpunt voor elektrische fietsen in 
integreren.

Schréder oplossingen 

Schréder oplossingen 

Shuffle
17



Geoptimaliseerde 
verdelingen

voor veiligheid
(horizontale  

en vertical verlichting) en 

 comfort
(weinig verblinding)

Hoge energie-
efficiëntie  

(meer dan 140 lm/W) en  

maximale 
tussenafstand

Respect voor 
fauna en 
flora en de 

nachthemel 
(ULOR 0%)

Teceo

Handrail

Ampera

MY1 LED
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Armatuur- 
besturing met 

bewegingssensor

Bestand tegen 
de tijd en 

vandalisme

Schréder 
oplossingen

voor fietspaden

Owlet besturingsoplossingen

Shuffle

Bewegingssensoren 
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Afmetingen

A 450 mm

B 252 mm

C 99 mm

D 150 mm

5,1 kg

Afmetingen

A 583 mm

B 340 mm

C 90 mm

7,8 kg

Technische kenmerken

5°5°

15°15°

10°10°

0°0°

TECEO1

B

TECEO1

D

C

A

0°
0°

5°
5°

15°
15° 10°
10°

KGKG

IK  09

IP 66

IK 09

IP 66

Teceo SAmpera Mini
Aangeraden 
installatiehoogte 4 tot 8 m 

Lumenpakket 800 tot 8.600 lm

Energieverbruik 9,7 W tot 78 W

Kleurtemperatuur Warm wit of neutraal 

Nominale spanning 220-240 V / 50-60 Hz

Overspannings-
beveiliging 10 kV

Aangeraden 
installatiehoogte 4 tot 8 m

Lumenpakket 800 tot 8.900 lm

Energieverbruik 10,3 W tot 78 W

Kleurtemperatuur Warm wit of neutraal

Nominale spanning 120-277 V / 50-60 Hz

Overspannings-
beveiliging 10 kV

Universele bevestigingsstukken (horizontale of verticale 
bevestiging): Ø32-42 mm - Ø48 mm - Ø60 mm - Ø76 mm

Universele bevestigingsstukken (horizontale of verticale 
bevestiging): Ø32-42 mm - Ø48 mm - Ø60 mm - Ø76 mm

C

B

A



 

IP  66

IK 10

IP 67

Shuffle

Handrail

MY1 LED
Lumenpakket 1.500 tot 11.100 lm

Energieverbruik 23 W tot 89 W

Kleurtemperatuur Warm wit of neutraal 

Nominale spanning 120-277 V / 50-60 HZ

Overspannings-
beveiliging 4/10/20 kV

Lengte 295 mm tot 1.581 mm

1,4 kg tot 6 kg

Totale lengte van de 
module 382 mm

Diameter van het 
profiel 48.3 mm

KG

L

Lumenpakket 1.300 tot 5.900 lm

Energieverbruik 20 W tot 55 W

Kleurtemperatuur Warm wit of neutraal 

Nominale spanning 220-240 V / 120-277 V
50-60 Hz

Overspannings-
beveiliging 10 kV

Lumenpakket per 
module 249 tot 790 lm

Energieverbruik per 
module 3 W tot 6 W

Kleurtemperatuur Warm wit, neutraal 

Nominale spanning 120-277 V / 150-60 Hz

Overspannings-
beveiliging 30 V

P C
IK 09

PC
IK 10
PMM A
IK 09

6,84 m

2,28 m

Minimale 
hoogte 
van de 
paal

Maximaal 5 modules Verlichting

Videobewakings-
camera

WLAN

Lichtring

Luidspreker

Intercom 

Oplaadpunt voor elek-
trische voertuigen

IP  66

IK 10
DAL I



Besturingsoplossingen

Flexibiliteit, maximale besparingen 
en optimaal comfort
Onze intelligente oplossingen leveren het juiste licht op het juiste moment op de juiste 
plaats. Ze beperken het energieverbruik maximaal, maken het u gemakkelijker om uw 
netwerk uit te breiden en optimaliseren het onderhoud en het beheer van uw lichtpark. 
Tegelijk bieden ze u de beste gebruikservaring. We stellen u een volledig gamma 
oplossingen voor, van basisfuncties voor dimscenario’s tot complete systemen voor 
afstandsbeheer.

Bluetooth: snelle 
aanpassing ter plaatse
Onze Bluetooth oplossing is beschikbaar op de 
Teceo- en Ampera-gamma’s en is de ideale oplossing 
om elke armatuur afzonderlijk ter plaatse te 
configureren.

Wanneer u aan de voet van de paal gaat staan, 
kunt u de armatuur in- of uitschakelen, de 
dimniveaus aanpassen en informatie over de 
functioneringshistoriek opvragen. Dankzij een 
gebruiksvriendelijke mobiele app krijgt u 
gemakkelijk en veilig toegang tot alle besturings- en 
configuratiefuncties.

Dat maakt het u gemakkelijk om wanneer u wilt de 
dimscenario’s snel en gemakkelijk aan te passen.

• Zuinige autonome besturingsoplossing

• U hoeft geen lift te gebruiken of de 
armatuur te openen

• U regelt en wijzigt de dimscenario’s 
gemakkelijk wanneer u wilt

• U hebt toegang tot alle diagnostische 
gegevens en statistieken

Belangrijkste voordelen
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Autonoom lokaal netwerk 
met bewegingssensoren
Armaturen uitgerust met Owlet LUCO AD-controllers creëren 
een draadloos autonoom netwerk dat via bewegingssensoren 
on-demand lichtscenario’s aanbiedt.

Meestal worden de lichtniveaus verlaagd om zo veel mogelijk 
energie te besparen. Wanneer fietsers het fietspad gebruiken, 
detecteren de sensoren hun aanwezigheid. De armaturen 
die eraan voorafgaan, verhogen de lichtstroom om de beste 
veiligheids- en comfortomstandigheden te voorzien.

De draadloze communicatie tussen de armaturen laat u toe om 
de sensoren op de meest strategische locaties te installeren.

U breidt het netwerk uit wanneer u wilt, omdat u alleen maar 
nieuwe armaturen aan de lus hoeft toe te voegen. Ook de 
scenario’s wijzigt u wanneer u wilt om uw netwerk aan nieuwe 
situaties aan te passen.

• Slimme autonome oplossing

• Geavanceerde lichtscenario’s op aanvraag

• Maximale besparingen met geoptimaliseerd 
energiegebruik

• Maximale veiligheid en comfort voor fietsers

• FutureProof: aanpassingen ter plaatse zijn 
op elk moment mogelijk

Belangrijkste voordelen
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• Interoperabel systeem dat u kunt verbinden 
met platformen en apparaten van derden

• All-in-onesysteem (fotocel, astronomische 
klok, besturingsfuncties ...)

• On-demand lichtscenario’s die u aanpast 
wanneer u wilt (tweerichtingscommunicatie)

• Uniek systeem voor de hele stad (niet alleen 
voor fietspaden)

Belangrijkste voordelen

Besturingsoplossingen

Owlet IoT 
telemanagementsysteem
Owlet IoT is een systeem voor afstandsbeheer waarmee 
u uw verlichtingsnetwerk controleert, bestuurt, meet 
en beheert.

Het is een unieke combinatie van spitstechnologie en 
een gebruiksvriendelijke webinterface waarmee u elke 
armatuur vanaf een veilige internetverbinding bedient, 
wanneer u wilt en van overal ter wereld.

Dankzij tweerichtingscommunicatie krijgt u feedback 
waarmee u het functioneren, het verbruik en de 
mogelijke storingen van alle lichtpunten in uw 
netwerk regelt.

U kunt Owlet IoT combineren met een breed gamma 
sensoren om on-demand lichtscenario’s te creëren.

Dankzij API’s en open standaarden integreert u Owlet 
gemakkelijk in interoperabele systemen. Dat betekent 
dat u het systeem in Smart City-platformen van 
derden kunt integreren om gegevens uit te wisselen 
of te communiceren met verbonden systemen om zo 
belangrijke informatie te verzamelen en te gebruiken.
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Wanneer u een bewegingssensor moet kiezen, 
hoe bepaalt u dan of het interessanter is om een 
infraroodsensor (PIR) of een radar te gebruiken? 
Bij die keuze moet u rekening houden met de 
flexibiliteit en de kosten van de sensor.  

Traditionele bewegingssensoren gebruiken 
infrarood (PIR) omdat het een eenvoudig en 
goedkoop detectieapparaat is. De PIR-sensor vangt 
veranderingen in de hoeveelheid infraroodstraling op.

Een radar gebruikt het Doppler-principe om de 
beweging, de snelheid en de richting van een 
object te bepalen. 

De functionaliteiten die de situatie en het scenario 
vereisen, bepalen daarom de technologie die u moet 
kiezen.

Is afstand een belangrijke factor? Weet dan dat PIR-
sensoren een detectiebereik van ongeveer 5 meter 
hebben.

De radar heeft een bereik van 2 tot meer dan 30 
meter.

Zijn de snelheid en de richting van het bewegende 
voorwerp de belangrijkste factoren in uw scenario? 
Dan is de radar de beste oplossing: hij integreert de 
2 en stelt verschillende reacties voor op basis van 
verschillende kwalificaties van de weggebruikers.

PIR of radar?
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Enkele van onze realisaties

Temse (België) - Product: op maat gemaakte verlichte balustrade 

Antwerpen (België) - Product: Piano 
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Londen (Verenigd Koninkrijk) - Product: Yoa 

Hasselt (België) - Product: Ampera 

AS (België) - Product: Teceo (met sensoren) 

27



Antwerpen (België) - Product: Piano 

AS (België) - Product: Teceo (met sensoren) 

Heidelberg (Duitsland) - Product: Teceo 

Enkele van onze realisaties
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Tilburg (Nederland) - Product: Piano 

Póvoa de Varzim (Portugal) - Product: Piano Tessenderlo (België) - Product: Teceo (met sensoren)
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Hasselt (België) - Product: MY LED 

Antwerpen (België) - Product: Piano 

Enkele van onze realisaties

As (België) - Product: Teceo (met sensoren) 
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Hasselt (België) - Product: Ampera 

Wetteren (België) - Product: Teceo
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