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Mensen verbinden met hun
sociale omgeving
EFFICIËNTER. SLIMMER. INTERACTIEF. VERBONDEN.
DE DIGITALE REVOLUTIE IS HIER OM MENSEN
TE HELPEN IN EEN MEER EN MEER UITDAGENDE
WERELD. DE SHUFFLE IS VEEL MEER DAN EEN
VERLICHTINGSKOLOM. HET VERBINDT MENSEN MET
HUN OMGEVING.
Deze moderne interface creëert toegevoegde waarde voor het buitenleven. Met geïntegreerde
functies zoals: luidsprekers, camera’s, WLAN, elektrische oplaadpunten en visuele
begeleiding, gaat de Shuffle veel verder dan professionele verlichting. Het creëert de beste
condities om mensen zich thuis te laten voelen in de openbare ruimte.
De veiligheid, het comfort en het gevoel van welzijn, verstrekt door de Shuffle, nodigt mensen
uit om te genieten van de openbare ruimte zowel overdag als ‘s nachts. Door het creëren van
betere woonomgevingen, moedigt de Shuffle sociale interacties aan.
Dankzij een intelligent ontwerp is de Shuffle een betaalbare, volledige oplossing die weinig
onderhoud vereist. Het bieden van meerdere mogelijkheden in één kolom zorgt ervoor dat
er minder materiaal nodig is in de ruimte en verlaagt de ecologische voetafdruk van de
installatie.
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Shuffle
uw wereld
HERONTWERPEN. REORGANISEREN. VERBETEREN.
COMBINEREN. DOE ZE ALLEMAAL TEGELIJK
MET DE SHUFFLE, EEN NIEUW GEÏNTEGREERD
CONCEPT MET ONBEPERKTE MOGELIJKHEDEN TER
VERBETERING VAN DE KWALITEIT VAN LEVEN IN DE
SAMENLEVING.
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Informatie, identiteit, veiligheid,
communicatie, entertainment, gezondheid
en mobiliteit. Stelt u zich eens voor dat u
kunt voldoen aan alle maatschappelijke
behoeften in de openbare en particuliere
ruimten en het kunt beheren, met hetzelfde
systeem, waarbij het niet nodig is de
apparaten te vermenigvuldigen wanneer
u deze nodig heeft in uw omgeving. Al
uw verschillende functies kunnen samen
worden verzameld in één compleet
netwerk. Een veelzijdige oplossing die
voorbereid is op de toekomstige evoluties.
De Shuffle is het absolute platform voor
managers van leefruimtes. Het is onze
meest menselijke oplossing tot nu toe.
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Begrens uw uitdaging niet,
daag uw begrenzing uit
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5  sterren
modulariteit
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ÉÉN HOOFDMAST, ÉÉN TOT VIJF MODULES MET
EVENTUEEL EEN TUSSENSTUK TUSSEN TWEE
MODULES. EEN VEELHEID VAN COMBINATIES OM
MENSEN IN DE OPENBARE RUIMTES VAN DIENST TE
ZIJN.
MET EEN EENVOUDIGE BEVESTIGING, DRAAIBARE
MODULES EN PLUG-IN CONNECTIES, IS DE
SHUFFLE EEN ZEER HANDIGE EN FLEXIBELE
OPLOSSING. KIES UW COMBINATIE, BEVESTIG
DE MODULES, VERBIND DE CONNECTORS EN
DE SHUFFLE IS KLAAR OM UW OMGEVING TE
VERBETEREN.

www.schreder.com
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Ø 193mm
Hoogte
380mm
(exclusief
antennes)

TUSSENSTUK 3
MODULES

TUSSENSTUK 2
MODULES

TUSSENSTUK 1
MODULE

LICHTRING

OPLAADPUNT

LUIDSPREKER

CAMERA

ARMATUUR
UITHOUDER

VERLICHTING: SPOT

VERLICHTING:
LENSOFLEX®2

VERLICHTING:
REFLECTOR

BEWEGINGS SENSOR

CONTROLLER
(LUCO OF FOTOCEL)*

ALLEEN WLAN

WLAN MET
VERLICHTING

360° VERLICHTING

Ø 193mm Ø 193mm
Hoogte
Hoogte
816mm
816mm

Ø 193mm Ø 193mm Ø 193mm Ø 193mm Ø 193mm Ø 193mm Ø 193mm Ø 193mm Ø 193mm Ø 193mm Ø 193mm
Geïntegreerd
Hoogte
Hoogte
Hoogte
Hoogte
Hoogte
Hoogte
Hoogte
Hoogte
Hoogte
Hoogte
in de mast
380mm
380mm
380mm
190mm
380mm
380mm
190mm
380mm
760mm 1,140mm

               
7

4

             




3

             



Min 2,280mm
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Beschikbaar  Niet beschikbaar
* Alleen in een verlichtingsmodule
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Verlichting
Dynamische aansturing
Voor autonome of interoperabele
netwerken (beheer, toezicht,
controle en meting) met of zonder
detectie scenario’s (PIR sensor)

360° LensoFlex 2
®

Straatverlichting / Sfeer verlichting
/ Voetgangersoversteekplaats
verlichting
>

Lumen pakket:
van 1,600 tot 4,500lm*

>

Back-light control (optioneel)

>

Neutraal of warm witte LEDs

>

Diffuse lichtkap beschikbaar voor
beter visueel comfort (optie)

Eén controller kan alle
verlichtingsmodules van een Shuffle
aansturen en verschillende scenario’s
per module voorstellen. Controllers
kunnen in een lokaal of extern
netwerk met elkaar communiceren.
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180° LensoFlex®2

Spot

Armatuur uithouder

Straatverlichting

Omhoog/omlaag (ter
plaatse aanpasbaar):
Architecturale verlichting

Straatverlichting /
Voetgangersoversteekplaats
verlichting

>

Lumen pakket: van
2,000 tot 4,700lm*

180° reflector

>

Back-light control
(optioneel)

Omlaag: Straatverlichting
/ Sfeerverlichting /
Gebiedsverlichting
Omhoog: Architecturale
verlichting

>

Neutraal of warm witte
LEDs

>

Lumen pakket:
van 2,300 tot 7,200lm*

>

Neutraal of warm witte
LEDs

>

Lumen pakket:
van 1,300 tot 2,400lm*

>

Ter plaatse instelbare
hellingshoek: -10/+40°

>

Neutraal of warm witte
LEDs

* Nominale lichtflux @ tq 25°C - neutraal (4000K)of warm (3000K) witte LEDs
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Lichtring
Bewegwijzering /
verfraaiing (identiteit) /
creëren van sfeer
>

Rood, blauw, groen,
neutraal of warm witte
LEDs

>

1 of 2 afwisselende
kleuren

>

Voor armatuur Ø 60mm

>

Hellingshoek: +5°

Meer dan verlichting

WLAN

Luidspreker

Professioneel en veilig
draadloos netwerk

Professioneel geluidssysteem
>

100V omroepinstallatie

>

Beschikbaar in een 360°
verlichtingsmodule of in een
specifieke module

>

Frequentiebereik:
100 - 18,000Hz

>

2 versies: mesh netwerk
of bedraad netwerk

>

Perfect geluid - 20W
vermogen

>

Verdeelbare bandbreedte:
bijvoorbeeld een deel
toewijzen aan de
exploitanten en een beperkte
bandbreedte voor het grote
publiek

>

Weerbestendig / aangepast
voor binnen en buiten
toepassingen

Camera
Professioneel camera netwerk
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Elektrisch oplaadpunt
Professioneel oplaadstation

>

Resolutie: Full HD
(1920 x 1080)

>

AC opladen 11kW of 22kW

>

Beeld optimalisatie
(achtergrondverlichting,
contrasten, nachtzicht, hoge
helderheid)

>

Europese stekker (type 2)

>

Veiligheidsslot tijdens
opladen

>

Privacy lagen

>

Toegang via RFID of QR code

>

ONVIF communicatie standaard

>

>

Event triggering: bewegings
detectie, video analytics,
manipulatie…

Optioneel: communicatie,
meten en toegang unit
(voor montage in kast)

>

2 versies : digitaal of optische
zoom

>

Data optimalisatie: geselecteerde
en/of vertraagde transmissie,
opslag ter plaatse (SD geheugen)

>

Kantel instellingen ter plaatse:
0 - 85°
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Een complete
e-mobiliteit oplossing
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> AC OPLAADSTATIONS 11KW OF 22KW
> EUROPESE STEKKER TYPE 2
> OPTIONELE LICHTRING VOOR BESCHIKBAARHEIDSSIGNAAL
> COMMUNICATIE UNIT IN KAST
> TOEGANG MET RFID OF QR CODE
Profiterend van het bestaande elektriciteitsnet bevat de Shuffle een
geavanceerd AC laadstation om een geïntegreerde oplossing voor
e-mobiliteit te bieden. Naadloos geïntegreerd in the Shuffle mast,
kan het oplaadpunt gecombineerd worden met een lichtring die
overschakelt van de ene naar de ander kleur om de beschikbaarheid
aan te geven. Als een auto is aangesloten is de lichtring blauw.
Er wordt overgeschakeld naar groen zodra het laadpunt weer
beschikbaar is voor een andere gebruiker. Gepositioneerd in het
bovenste gedeelte van de Shuffle, informeert deze groene lichtring
gebruikers vanaf een lange afstand dat het oplaadpunt beschikbaar
is.
De Shuffle is verkrijgbaar met een Europese stekker (type 2) en twee
energie opties: 11kW (16A) of 22kW (32A). Met de 22kW oplader, kan
een kleine auto tot 200 km reizen na slechts 1 uur opladen.
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De e-mobiliteit oplossing van Schréder is niet beperkt tot
de geïntegreerde EV lader in de Shuffle. We bieden ook een
communicatie-unit in een kast, die beheert de gebruikerstoegang,
het elektriciteitsverbruik en communiceert informatie aan een
dienstverlener via de OCPP-standaard (Open Charge Point Protocol).
De gecommuniceerde data maakt dynamisch vermogensbeheer
mogelijk en geeft rechtstreekse informatie naar de gebruiker en de
netwerkbeheerder. Het kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor het
beheren van facturering en het voeden van een app met informatie
over de locatie van beschikbare oplaadstations.
De gebruikerstoegang kan werken via RFID of een QR code.

OPLAADPUNT
BESCHIKBAAR

TOEGANG VIA
RFID

OPLAATPUNT
IN GEBRUIK
TOEGANG VIA
QR CODE
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COMMUNICATIE-UNIT
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Aangepast aan
speciale omgevingen
SPECIFIEKE BADPLAATS AFWERKING
Met zijn pure design en haar vermogen om veiligheid, informatie en andere handige
functies te bieden op plaatsen waar mensen graag samenkomen en tijd besteden, is de
Shuffle ideaal voor zeekusten, promenades en pieren. Een verf met extra bescherming
tegen corrosie in zout omgevingen is beschikbaar als optie, om bestand te zijn tegen de
klimatologische omstandigheden.
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EXTRA VERLICHTING OP EEN UITHOUDER
Wanneer er meer licht of een specifieke fotometrie gevraagd wordt, voor het
verlichten van een voetgangersoversteek bijvoorbeeld, kan de Shuffle uitgerust
worden met een uithouder met een armatuur zoals de Piano (Midi model).
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Shuffle
paaltop

VERISE MET GROTE
BOVENKAP

DE PERFECTE TOEVOEGING
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Ontworpen voor het verlichten van straten, wegen, pleinen en
andere plaatsen waar het creëeren van een aangename sfeer
van essentieel belang is, is de paaltop versie van de Shuffle
beschikbaar voor montage op een Ø 60 of 76mm mast.
De elegante cylindrische vorm met een 360° heldere of diffuse
lichtkap biedt hetzelfde ontwerp en technische kenmerken
als de 360° LensoFlex® module van de Shuffle kolom. Het
beschikt over een breed scala fotometrieën en biedt esthetische
consistentie in gebieden die verlicht worden door zowel paaltopen kolom versies van de Shuffle.
De Shuffle paaltop versie is beschikbaar als een cilinder of
met een grote bovenkap. In de basis van het armatuur kunnen
bewegingssensoren geïntegreerd worden terwijl controllers
rechtstreeks in de behuizing van het armatuur geïntegreerd
kunnen worden. Deze paaltop versie is beschikbaar met
dezelfde besturings opties voor stand-alone, autonoom en
interoperabele netwerken (telemanagement) als de andere
Shuffle modules.
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VERSIE MET
CILINDRISCHE
BOVENKAP
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Light op aanvraag
DANKZIJ DE OWLET BESTURINGSOPLOSSINGEN,
BESCHIKBAAR ALS OPTIE IN DE SHUFFLE, WORDT
HET GEVOEL VAN VEILIGHEID EN WELZIJN, MET
MINIMALE ENERGIE- EN ONDERHOUDSKOSTEN,
VERHOOGD.
OWLET BIEDT 3 SOORTEN BESTURINGSOPLOSSINGEN, VAN BASIS TOT GEVORDERD.
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STAND-ALONE OPLOSSINGEN

AUTONOOM NETWERK

ELK ARMATUUR IS UITGERUST MET EEN CONTROLE-EENHEID EN
KAN ONAFHANKELIJK BEHEERD WORDEN.

Een Autonoom Netwerk maakt het mogelijk dat armaturen met
elkaar communiceren door middel van een draadloos netwerk om
dynamisch dimmen mogelijk te maken. Dit systeem kan worden
uitgebreid met bewegingssensoren. Wanneer er beweging wordt
gedetecteerd, verdringt de detectie het dim scenario om veiligheid
en comfort te bieden aan de gebruikers. De sensoren kunnen
worden gecentraliseerd of gedecentraliseerd. Elk armatuur is
uitgerust met een controle-eenheid en kan onafhankelijk worden
beheerd.

Owlet stand-alone oplossingen omvatten:
>

intelligente drivers met functies zoals een astronomische
klok voor een voortdurende aanpassing van het dim profiel,
constant light output (CLO) om overbelichting te elimineren en
geplande dim schema’s met meerdere niveaus;

>

geïntegreerde fotocellen om het armatuur aan- en uit te
schakelen afhankelijk van het niveau van het natuurlijke licht;

>

bewegingssensoren voor interactieve dimming.

www.schreder.com
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INTEROPERABEL NETWERK
Schréder Owlet Nightshift is een managementsysteem voor het
toezicht, meten en beheren van een netwerk van verlichting. Het
is een unieke combinatie van de allernieuwste technologie en een
makkelijk te gebruiken webinterface voor controle van elk armatuur
over de hele wereld. Dankzij bi-directionele communicatie kunnen
de bedieningsstatus, het energieverbruik en mogelijke storingen
worden gecontroleerd.
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