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Uw bedrijfsverlichting bedienen met een app op uw smartphone. 

Exact kunnen zien waar onderhoud nodig is. Gericht bijsturen op 

energiekosten. Dat is wat ‘slimme’ verlichting inhoudt. Verlichting brandt 

niet langer continu in een pand. Het is een informatiebron geworden, 

een tool voor kostenbesparing, voorraadbeheersing en navigeren in een 

winkel, magazijn of parkeergarage. Veko biedt de volgende oplossingen.
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Dynamisch schakelen: minimaal energieverbruik

Met de dynamische verlichting van Veko wordt 

slechts een gedeelte van een gangpad inge-

schakeld. Dit gebeurt door de armaturen in de 

gangpaden in gedeeltes te schakelen van 10% 

naar 100%, zodra de zone wordt betreden. 

Door de verlichting bij afwezigheid terug te 

dimmen naar 10% in plaats van 0%, wordt 

het werkcomfort van de medewerkers 

verhoogd. Het resultaat is minimaal energie-

verbruik en een maximale besparing! 

Een constante lichtstroom met CLO

Veko programmeert haar drivers eenmalig met 

Constant Light Output (CLO). De driver stuurt 

de lichtbron aan, waardoor deze de gehele 

levensduur dezelfde hoeveelheid licht blijft 

afgeven. Elk LED armatuur krijgt te maken met 

overbelichting in het begin en een afnemende 

lichtstroom aan het einde van de levensduur. 

CLO compenseert dat en voorkomt hiermee 

overdimensionering. Dit levert 10-20% extra 

besparing op uw energieverbruik. 

Automatische daglichtregeling 

Optimaal gebruik van daglicht in een bedrijfs-

ruimte is goed voor het welbevinden en de 

productiviteit, maar kan ook heel veel besparen 

op energiekosten. Wanneer u gebruikt maakt 

van onze Veko sensoren, kunt u een schemer-

schakeling toepassen of een gewenst lux niveau 

behouden door middel van een daglichtregeling 

in combinatie met het DALI-systeem. 

Verlichting op maat met DALI

DALI laat alle verlichtingscomponenten met 

elkaar communiceren. Dit levert oneindig 

veel mogelijkheden voor daglichtregelingen, 

terugdimmen, verlichtingssterkte en 

lichtkleuren op. Kortom: zeer comfortabele 

verlichting met een korte terugverdientijd 

en een mooie energiebesparing. 

Bovendien is DALI te koppelen met andere 

gebouwbeheersystemen en gemakkelijk te 

herprogrammeren in de toekomst. 

Realtime contact met het Encelium 

lichtmanagementsysteem 

Encelium is een op Osram gebaseerd 

lichtmanagementsysteem dat alle DALI-

componenten op een enkel systeem aansluit. 

Op een digitaal scherm kunt u als gebruiker 

eenvoudig alle aangesloten drivers (her)

programmeren, dimmen, aansturen en 

uitlezen. Facilitymanagement en onderhoud 

kan nu ook van afstand worden bijgehouden 

en uitgevoerd. 

YellowDot: retail navigatie 

YellowDot is een commercieel 

navigatiesysteem om uw bezoekers 

te begeleiden naar de gewenste 

locatie. Daarnaast biedt de techniek 

de mogelijkheid om uw klant specifieke 

aanbiedingen te sturen via een app. 

U heeft een unieke marketing-tool 

in handen.



Dynamisch schakelen
Veko kan uw verlichting gemakkelijk, zonder gebruik van DALI-sturing, 

in corridorfunctie laten dimmen. Dit noemen wij dynamisch schakelen. 

Het lichtsysteem is uitgerust met een standaard 7 aderige vlakkabel in de 

profielen. Deze kan uitgebreid worden met maximaal 2x een 3 aderige kabel. 

Veko sensoren

We plaatsen in de lichtlijn meerdere sensoren die 

geschikt zijn voor open ruimtes of speciaal ontwikkeld 

zijn voor stellingpaden. Elke sensor en de bijbehorende 

armaturen worden gekoppeld aan de gewenste fase. 

Meet een aanwezigheidssensor activiteit dan schakelt 

de gehele fase in. 

Drivers

In de fabriek worden de drivers geprogrammeerd 

op dimstand 0-10-100-10-0 % zodat de dimming 

van het licht altijd geleidelijk op- en afloopt. 

Hierdoor kunnen de ogen zich aanpassen aan het licht. 

Uw verlichting wordt alleen gebruikt als dat nodig is 

en de dimming is geoptimaliseerd om het comfort voor 

de eindgebruiker te verhogen.

7 aderig profiel  

Op de bovenste foto is ons meest gebruikte 7 aderige 

profiel te zien. Deze is geschikt voor veel toepassingen. 

Is er toch een wens voor toepassing van externe 

apparaten met losse voeding of het maken van een 

tweede circuit? Dan biedt het profiel, daaronder 

afgebeeld, uitkomst met een 7 aderige vlakkabel in het 

midden en aan beide zijkanten een 3 aderige vlakkabel. 

Alle profieldelen worden gekoppeld met Wago stekkers.

Aan- en afwezigheid

Zoals hierboven in de afbeeldingen te zien is, reageert de verlichting op aanwezigheid. De verlichting 

vóór de heftruck krijgt 10%, zodat er genoeg zicht is voor de route. Boven de heftruck is het 

100% voor het ideale lichtbeeld tijdens de werkzaamheden. Achter de heftruck wordt het licht terug 

gedimd naar 10%. Bij afwezigheid wordt alle verlichting uitgeschakeld voor energiebesparing.

De 7 aderige vlakkabel

Hiernaast is de standaard indeling van de 7 aderige 

vlakkabel afgebeeld. Mocht u toch een eigen indeling 

wensen, geen probleem. In overleg met onze specialisten 

kunnen wij uw kabel indelen naar de behoeftes van 

uw project.
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Bereik Veko sensoren
De linker afbeeldingen staan voor het lengte- en breedtebereik van de MD-L-R sensor 
voor open ruimtes. De rechter afbeeldingen voor de MD-L-Na sensor voor stellingpaden.



Maak kennis met Encelium
Encelium is een hardware systeem dat alle DALI-sturing koppelt op één server. 

Door middel van de Polaris 3D software kunt u als gebruiker gemakkelijk realtime 

inzicht krijgen in de branduren, foutmeldingen en functies van de (nood)verlichting 

en sensoren. Dimscènes programmeren, energieverbruik vergelijken of heat 

mapping om ruimtes optimaal te kunnen benutten, is nog nooit zo gemakkelijk 

geweest. Dit allemaal via een database in de Cloud. 

Ons Encelium systeem bestaat 

uit drie hoofdcomponenten: 

Veldonderdelen

Het eerste component zijn de veldonderdelen 

zoals verlichtingsarmaturen, sensoren en 

lichtschakelaars met geïntegreerde DALI-

sturing, die verbonden zijn door 2 aderige 

DALI-bedrading in onze lichtlijnen. 

Netwerksysteemapparaten

Het tweede component zijn de netwerk-

systeemapparaten. Deze apparaten verwerken 

en vertalen de besturingsopdrachten naar de 

DALI-sturing. Hierdoor handhaven ze dezelfde 

‘besturingstaal’, waardoor alle DALI-apparaten 

in het gebouw met elkaar kunnen blijven 

communiceren. Het systeem kan opgeschaald 

worden naar elke toepassing of gebouwgrootte 

en zelfs naar meerdere gebouwen. 

Polaris 3D Software

Het derde component is Polaris 3D software. 

Dit is de kern van het systeem. De software 

faciliteert en vergemakkelijkt de inbedrijf-

stelling. Ook registreert de software het 

verbruik en analyseert alle data van de 

verlichtingsinstallatie. 

De 3D visualisatie laat zien hoe efficiënt uw 

installatie is en meldt onmiddellijk de behaalde 

besparingen en eventuele fouten.

Data rapportage 

Het energieverbruik is eenvoudig en realtime 

te controleren met de digitale 3D weergave 

van het gebouw. Eén klik op elke vloer, zone 

of armatuur genereert automatisch een 

energie- of besparingsrapport voor een dag, 

week, maand of jaar, afhankelijk van de 

tijdlijn die de gebruiker wenst te bekijken. 

Facility managers kunnen nu gemakkelijk 

onregelmatigheden opsporen. Encelium 

biedt een unieke kleurverloopweergave van 

gegevens van het verlichtingssysteem om 

inefficiëntietrends of operationele afwijkingen 

te kunnen waarnemen. 

Als gebruiker kunt u de volgende 

informatie uit het systeem halen:
• Verlichtingsstatus (AAN/UIT) 
• Verlichtingsniveaus 
• Load shedding status (beheer van onnodig  

 energieverbruik en stroomkosten) 
• Verlichting vermogensdichtheid of 

 energieverbruik 
• Bezettingsstatus van ruimtes en/of zones 
• Vergelijkingen in energieverbruik

Rapportage energieverbruik in 
vergelijking met vorig jaar.

Aanwezigheid en status van alle 
gekoppelde armaturen en sensoren.

3D weergave van de verdiepingen.
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CLO: Constant Light Output Automatische daglichtregeling
Met LED vermindert de lichtstroom in de loop van de tijd, gezien de diodes 

die in de LED chips worden gebruikt. Deze lichtafname is gedurende de 

levensduur van de diode min of meer lineair. Het armatuur zelf compenseert 

deze lichtafname met behulp van een programmeerbaar stuurprogramma in de 

driver. We kennen dit als Constant Light Output (CLO). 

De beste verlichting voor een ruimte is 100% daglicht. 

Dit is gezond voor uw werknemers en is energiezuinig. Bij het 

gebruik van kunstmatige verlichting in uw gebouw helpt Veko 

om een optimale balans te vinden tussen natuurlijk daglicht 

en kunstmatige verlichting.

LB Factor van een armatuur 

De L-waarde beschrijft de lichtafname van diodes 

in de loop van de tijd. Een CLO-armatuur met L100 

garandeert dat de diodes na 50.000 branduren hetzelfde 

lichtniveau hebben als bij hun oorspronkelijke installatie. 

Een L80-armatuur daarentegen heeft 20% van zijn 

oorspronkelijke lichtniveau verloren. Door de gunstige 

garantievoorwaarden van Veko bieden wij armaturen 

met een L100B0 factor. 

Mochten armaturen uitvallen, dan worden deze 

vervangen binnen de algemene voorwaarden. 

Hierdoor maakt u een slimme keuze door te investeren 

in uw LED verlichting. Het systeem is energiezuinig en 

u heeft er geen omkijken meer naar. 

Onze eigen sensoren laten de verlichting schakelen door middel van 

schemerschakeling. Dit betekent dat de verlichting geheel uit of aan gaat, 

zodra de sensor een minimale luxwaarde meet. 

U kunt nog een stapje verder gaan in het gebruik van natuurlijk daglicht 

met onze sensoren met daglichtregeling. U stelt dan vooraf in wat 

de constante luxwaarde op de werkplekken of op de vloeren dient 

te zijn. De sensoren meten de hoogste luxwaarde, behaald door 

het invallende daglicht. De armaturen voegen daarna de overige 

luxwaarde toe. U heeft geen overbelichting meer, wel een 

langere levensduur van uw armaturen en een optimale 

besparing op uw energiekosten.

Infogram daglichtregeling
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Referentieprojecten
Veko heeft in de afgelopen jaren veel mooie projecten 

gerealiseerd waarin onze innovatieve armaturen, voorzien van 

de nieuwste techniek, zijn verwerkt. Met trots delen wij dan 

ook ons resultaat én de bevindingen van onze klanten. 

Nissan en DHL - Dynamisch schakelen 
In de stellingpaden bij het distributiecentrum van DHL en Nissan is dynamisch 

schakelen toegepast wat een flinke besparing op energiekosten oplevert.

Bakkerij Holland - Encelium

Het bestaande pand van Bakkerij Holland is fors uitgebreid. Om alle 

verlichting en de energiekosten inzichtelijk te houden is gekozen voor 

Encelium. Ideaal om vanaf de werkplek de verlichting aan te sturen.

Decathlon - YellowDot

Decathlon Alkmaar en Tilburg zijn voorzien van LED verlichting 

met als extra toepassing YellowDot. YellowDot biedt zowel 

de bezoeker als het winkelpersoneel veel voordelen, zoals: 

razendsnel producten vinden, routebegeleiding en 

ondersteuning bij het vakkenvullen. 
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