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Tvilight introduceert de nieuwste generatie draadloze
straatverlichtingscontroller, de SkyLite Prime
Frankfurt, Duitsland - TVILIGHT, marktleider in intelligente straatverlichtings-management
oplossingen, heeft vandaag de lancering aangekondigd van de nieuwste generatie smart city
straatverlichtingsproduct, de SkyLite Prime.
SkyLite Prime vertegenwoordigt de nieuwste innovatie op het gebied van draadloze
verlichting en wordt geleverd met de volgende belangrijke eigenschappen:
▪ Gestandaardiseerde Zhaga-interface voor installatie zonder gereedschap, snelle
inzet van slimme straatverlichtingsnetwerken en standaard armatuurcompatibiliteit
▪ Krachtige asset management en armatuur/grid health monitoring-functionaliteit via
slimme stuurprogramma's
▪ Light-on-demand-functie door ingebouwde bewegingssensor-compatibiliteit
▪ Smart City-ready en compatibel met grote platforms via open standaarden en open
API
▪ Een elegant ontwerp en een kleinere vormfactor bevorderen de ontwerpflexibiliteit
Chintan Shah, CEO van Tvilight: "SkyLite Prime weerspiegelt onze vasthoudendheid in het
leveren van oplossingen die de installatie van slimme verlichting vergemakkelijken. Het plugand-play-ontwerp stelt steden in staat om moeiteloos hun straatverlichting intelligent te
maken. Tevens ondersteunt dit product hun bij de uitvoerings- en
onderhoudswerkzaamheden, bij het tegengaan van energieverspilling en het biedt de
mogelijkheid wereldwijd op maat gemaakte lichtscenario’s te ontwikkelen."
Standaard Zhaga interface
SkyLite Prime voldoet aan de slimme buitenverlichtingspecificaties van het Zhaga
Consortium (Boek 18). Het naleven van een wereldwijd erkende open standaard bevordert
de interoperabiliteit van slimme LED-verlichtingscomponenten, terwijl tegelijkertijd de steden
en de OEM-partners (verlichting) verzekerd zijn van een toekomstbestendige investering. De
SkyLite Prime is in een mum van tijd geïnstalleerd en er komt geen gereedschap aan te pas:
met een eenvoudige draai- en vergrendelbeweging klik je het apparaat vast in de
armatuuraansluiting.
Geavanceerde monitoring van het armatuur
In combinatie met de aankomende slimme LED-drivers en de CityManager-software levert
SkyLite Prime krachtige bruikbare gegevens over de armatuur en van het
elektriciteitsnetwerk. Met deze nieuwe inzichten kunnen steden, nutsbedrijven en
systeemintegrators de werking en het onderhoud van de straatlantaarninfrastructuur over de

hele stad stroomlijnen. SkyLite Prime zal in de toekomst compatibel zijn met de standard
gedefineerd in Zhaga Book 18, die ondersteund wordt door OSRAM LED drivers met
DEXAL™ technologie of door Philips SR.
Compatibel met bewegingssensoren
SkyLite Prime biedt een speciale pin om een geselecteerde range van laagspanningsbewegingssensoren aan te sluiten. Wanneer aangesloten, levert SkyLite Prime ware lichton-demand ervaring aan de weggebruikers - met automatische oplichting van de naburige
lampen op basis van detectie van menselijke aanwezigheid.
Eerste Stap naar een Smart City
Chintan Shah: "In vergelijking met een conventioneel renovatieproject met LEDstraatverlichting, kom je met installatie van slimme besturingselementen en software niet
meer dan 10% hoger uit op het totale budget, terwijl het 50% meer waarde oplevert. Het is
daarom een must-have optie bij het overwegen van een upgradeproject voor
straatverlichting. Bovendien bouwt SkyLite Prime voort op het DigiHub-platform. Dankzij het
gebruik van open API en open standaarden, digitaliseert SkyLite de straatverlichtinginfrastructuur en maakt krachtige interoperabiliteit mogelijk met andere Smart City-platforms,
zoals Cisco Kinetics. Het product is dus juist zeer geschikt om op andere infrastructuren aan
te sluiten."
Elegant design
Dankzij een elegant design en een kleinere vormfactor past SkyLite Prime perfect in een
modern stedelijk landschap. Het is een visueel aantrekkelijk product, wat maakt dat de
SkyLite Prime ook prima samengaat met het ontwerp van een gewone, standaard
verlichtingsarmatuur.
Wereldwijde lancering en beschikbaarheid

SkyLite Prime is vanaf juni 2018 wereldwijd verkrijgbaar via het Tvilight-netwerk van
business partners.
De wereldwijde lancering van SkyLite Prime vindt plaats tijdens de Light + Buildingtentoonstelling van 2018 op 18 en 23 maart in Frankfurt. Bezoek de Tvilight-stand
(A50 / Hal 4.1) met een gratis ticket:
https://www.tvilight.com/upcoming-event-lightbuilding/
Voor meer informative over het product ga naar:
https://www.tvilight.com/skylite_prime_smart_city_streetlight_controller/
- Einde -

Over Tvilight
Tvilight is a Europese marktleider op het gebied van sensoren, draadloze
verlichtingscontrollers en besturingssoftware voor het draadloze verlichtingsnetwerk. Onze
producten creëren een onafhankelijk open netwerk waarop meerdere toepassingen kunnen
worden aangesloten. Hierdoor biedt het een betrouwbare basis voor een toekomstige ‘smart
city’. Tvilight heeft ondertussen al meer dan 250 intelligente verlichtingsprojecten wereldwijd
geplaatst, onder andere op Schiphol, op NS stations, in de haven van Moerdijk, in Seoul,
Beijing en in een aantal grote Duitse steden zoals, Berlijn, Münster, Dortmund, Düren en
Keulen. Meer over Tvilight: https://www.tvilight.com/
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