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Oświetlenie, rolety i kontrolowanie zużycia energii dostosowane do potrzeb
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CO TO JEST GRAFIK EYE ® QS?

CO W TYM NOWEGO?
GRAFIK Eye QS to zaawansowany, konfigurowalny
system sterowania oświetleniem, który umożliwia
dostosowanie oświetlenia i rolet do każdego rodzaju
pracy. GRAFIK Eye QS pomaga oszczędzać energię, a
także sprostać estetycznym, funkcjonalnym i prawnym
wymaganiom każdego projektu i przestrzeni.

GRAFIK Eye QS wyposażony jest w wyjątkowo niezawodną technologię
bezprzewodową Clear ConnecRF. Nie tracisz czasu i funduszy na
okablowanie czujników, rolet i dodatkowych modułów GRAFIK Eye QS.
Modele GRAFIK Eye QS* są już dostępne w wersji dla oświetlenia w
systemie DALI zapewniając bezpośrednie sterowanie komponentami.
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JAKIE SĄ KORZYŚCI?
SKALOWALNE I WSZECHSTRONNE

OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII I OCHRONA ŚRODOWISKA
•

Redukcja energii zużywanej przez oświetlenie dzięki wbudowanemu
zegarowi, ściemnianiu świateł, czujnikom ruchu i świtała dziennego

•
•
•

Łatwość projektowania i integracji
•

•
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Integracja z systemami audiowizualnymi i HVAC innych producentów
oraz innymi systemami zarządzania budynkiem
Bezpośrednie połączenie z roletami Sivoia® QS, czujnikami ruchu i
światła dziennego, modułami naściennymi i oświetleniem DALI

Lutron

Prosta konfiguracja, która sprosta zmieniającym się wymaganiom
Możliwość dodawania komponentów i rozbudowy możliwości systemu
Dodaj moduł Quantum®, aby kompleksowo zarządzać oświetleniem w
całym budynku

* Dostępne są dwie wersje bezprzewodowego modułu GRAFIK Eye QS . Standardowa wersja
dostępna jest w konfiguracji 3, 4 i 6 stref i steruje bezpośrednio lampami żarowymi, halogenowymi
i transformatorami tradycyjnymi (obciążenia ELV wymagają interfejsu). Bezprzewodowy moduł
GRAFIK Eye QS dla DALI dostępny jest w konfiguracji 6, 8 i 16 stref i steruje bezpośrednio tylko
urządzeniami w systemie DALI; nie ma wyjść napięciowych.

www.lutron.com/europe

12 KLUCZOWYCH FUNKCJI - STEROWANIE OŚWIETLENIEM,
ROLETAMI I OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII
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Wiele stref

Czytelne dane dotyczące
oszczędności energii,
poziomów oświetlenia i
wskazań zegara.

16 indywidualnych stref
sterowania w systemie
DALI (do 6 stref w
modelach innych niż
DALI).
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Podświetlane główne
przyciski rozjaśnij /
przyciemnij. Możliwość
chwilowego zwiększenia
lub zmieszenia natężenia
oświetlenia w całej scenie.
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NOWY nadajnik odbiornik RF. Zapewnia
bezprzewodowe połączenie z
innymi urządzeniami.

Podświetlane
przyciski stref
Zwiększanie lub
zmniejszanie natężenia grup
oświetleniowych.  Dioda
LED wskazuje natężenie
oświetlenia w każdej strefie.
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Sterowanie roletami
Podświetlane
grawerowane przyciski
sterowania roletami
(możliwość wprowadzenia
zmian).
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•
•
•
•

Zapewnia możliwość planowania, aby
sprostać wytycznym dotyczącym zużycia
energii. Posiada tryb “po godzinach pracy”.

Czujnikami ruchu
interfejsem RS-232/Ethernet
Klawiaturami naściennymi seeTouch® QS
Roletami i systemami zasłon Sivoia QS
Czujnikami światła dziennego (dostępne
w pierwszym kwartale 2010)

www.lutron.com/europe

2

Zegar

POŁĄCZENIE ZA POMOCĄ
OKABLOWANIA Z:
•

Wyświetlanie informacji
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Odbiornik podczerwieni.
Pozwala na sterowanie
za pomocą pilota
podczerwieni.

NOWE POŁĄCZENIE BEZPRZEWODOWE:
•
•

•
•
•

Czujnik ruchu Radio Powr SavrTM
Dodatkowe bezprzewodowe moduły
GRAFIK Eye® QS
Sterowniki bezprzewodowe PicoTM
Rolety sterowane bezprzewodowo Sivoia QS
Czujniki światła dziennego (dostępne w pierwszym
kwartale 2010)
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1 Sterowanie oświetleniem.

Podświetlane grawerowane
przyciski służące do wyboru scen,
ze sterowaniem roletami bądź bez.
(możliwość wprowadzenia zmian).

POŁĄCZENIE W SYSTEMIE DALI*:
•

Bezpośrednie sterowanie - do 64 opraw
w systemie DALI

* Bezpośrednie sterowanie urządzeniami DALI dostępne w
systemie bezprzewodowym GRAFIK Eye QS - tylko dla
modeli DALI

Lutron
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TYPOWE ZASTOSOWANIA: SALA KONFERENCYJNA

NOWE Rolety sterowane
bezprzewodowo Sivoia® QS
ciche i precyzyjne sterowanie roletami
za naciśnięciem przycisku; redukuje
oślepiające światło słoneczne i ciepło

Rolety
Otwarte
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Ogólna
Spotkanie
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Wsz. włacz
Zamknięte
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Klawiatury naścienne seeTouch® QS
dostosowanie oświetlenia i rolet dla
optymalnego oświetlenia dla każdej pracy za naciśnięciem przycisku

NOWE Sterowniki
bezprzewodowe PicoTM
sterowanie oświetleniem i roletami z
każdego miejsca
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NOWY bezprzewodowy czujnik
ruchu Radio Powr SavrTM
łatwy do zamontowania w istniejących
puszkach instalacyjnych, zapewnia
oszczędność energii włączając światła
tylko wtedy, kiedy są potrzebne

GRAFIK Eye® QS
monitoruje , planuje i
steruje oświetleniem i
roletami za naciśnięciem
przycisku
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interfejs RS232/Ethernet
integracja z systemami zarządzania
budynkiem zapewnia proste
sterowanie oświetleniem, roletami,
systemami wizualnymi i temperaturą
z jednego urządzenia

www.lutron.com/europe
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SCHEMAT GŁÓWNYCH ELEMENTÓW SYSTEMU

Quantum

połączenia przewodowe
połączenia bezprzewodowe
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klawiatury naścienne seeTouch® QS

GRAFIK Eye QS

sterują oświetleniem i roletami za
dotknięciem przycisku

monitorowanie, planowanie i
sterowanie oświetleniem i roletami

®

NOWY bezprzewodowy czujnik ruchu
Radio Powr SavrTM
automatycznie dostosowuje natężenie
światła i rolety w zależności od tego, czy w
pomieszczeniu przebywają ludzie
6
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Czujnik ruchu (przewodowy)
automatycznie dostosowuje natężenie
światła i rolety w zależności od tego, czy
w pomieszczeniu przebywają ludzie

www.lutron.com/europe

Do 64 balastów
ściemnianych w
systemie DALI

Urządzenia DALI
urządzenia w systemie DALI działają niezależnie lub jako
część systemu zarządzania światłem elektrycznym

INTEGRACJA Z URZĄDZENIAMI
INNYCH PRODUCENTÓW

interfej RS-232/Eternet
umożliwia bezproblemową integrację
oświetlenia i rolet z systemami
audiowizualnymi i zarządzania budynkiem.

Panel dotykowy

Systemy
audiowizualne

Urządzenia
HVAC

Rolety sterowane bezprzewodowo lub podłączone
za pomocą przewodów Sivoia® QS
NOWE sterowniki
bezprzewodowe PicoTM

pracują cicho zasłaniając okna przed ostrymi
promieniami słonecznymi

sterowanie oświetleniem i
roletami z każdego miejsca

www.lutron.com/europe
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OŚWIETLENIE DAJE OGROMNE MOŻLIWOŚCI OSZCZĘDZANIA ENERGII

•
•

Energia wykorzystywana przez oświetlenie to 33% rocznego zużycia energii elektrycznej w budynkach biurowych1.
Rozwiązania firmy Lutron pozwalają zaoszczędzić 60% lub więcej kosztów energii zużywanej przez oświetlenie.
W JAKI SPOSÓB GRAFIK EYE QS™ OSZCZĘDZA ENERGIĘ

Strategia oszczędzania energii

Szacunkowe oszczędności

Ściemnianie 2

Oświetlenie 20%

Czujniki ruchu lub planowanie 3

Oświetlenie 15%

Indywidualne sterowanie oświetleniem 4

Oświetlenie 10%

Wykorzystanie światła dziennego 5

Oświetlenie 15%

Sterowalne rolety okienne 6

HVAC 10%

Sumaryczne oszczędności energii

Oświetlenie 60%, HVAC 10%

KORZYŚCI Z ZARZĄDZANIA OŚWIETLENIEM

	Oszczędność energii i ochrona środowiska
Redukcja emisji gazów cieplarnianych dzięki redukcji zużycia energii.
•	
Korzyści finansowe
Redukcja kosztów operacyjnych i opłat związanych z zużyciem
energii w czasie obowiązywania najwyższych stawek
• Zwiększenie wydajności i komfortu pracy
Badania wskazują, że ludzie pracują wydajniej o 5% - 10% mając
preferowane przez siebie natężenie oświetlenia.7
•

Potencjalne oszczędności
dzięki zastosowaniu systemu
kompleksowego zarządzania
oświetleniem
60% oświetlenie
ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII W
BIUROWCACH W ANGLII 1

1

2
3

4

5

6

7

Oświetlenie
Chłodzenie i wentylacja
Ogrzewanie
Komputery
Inne

33%
21%
20%
15%
11%

Źródło: Department for Business Enterprise & Regulatory Reform. Zużycie energii w Zjednoczonym Królestwie, 2008 aktualizacja.
Pub URN 08/456
Źródło: Badania dotyczące zużycia energii w Kalifornii http://www.energy.ca.gov/efﬁciency/lighting/ VOLUME01.PDF
IESNA 2000 Proceedings, Dokument #43: Analiza potencjału oszczędności energii i kosztów w związku z zastosowaniem czujników ruchu
w systemach oświetlenia dla budynków komercyjnych. “Oszczędności wynikające z zastosowania czujników ruchu sięgają 17% do 60% w
zależności od typu przestrzeni i ustawień.” Przy zastosowaniu strategii planowania bez zastosowani czujników ruchu można spodziewać
się oszczędności energii rzędu 15%.
IESNA 2000 Proceedings, Dokument #34: Occupant Use of Manual Lighting Controls in Private Ofﬁces. “Zapewniając użytkownikowi
możliwość indywidualnego wyłączania i ściemniania światła uzyskano dodatkowe oszczędności - 15% ponad oszczędności rzędu 43%
osiągnięte dzięki zastosowaniu czujników ruchu.”
US Department of Energy. How to Select Lighting Controls for Ofﬁces and Public Buildings. Stwierdzono,  że można uzyskać
oszczędności rzędu 27% wykorzystując światło dzienne.
Symulacja na zamówienie firmy Lutron przygotowana przez T.C. Chan Center for Building Simulation and Energy Studies, University of
Pennsylvania, wrzesień 2008.
Badania Light Row Consortium dotyczące wpływu sterowania oświetleniem na pracowników biurowych, www.lightright.org/research/index
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