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Light is OSRAM

Světlo je propojené 
HubSense®: zcela nový způsob  
bezdrátového řízení osvětlení
Škálovatelná řešení pro dodatečné vybavení kanceláří systémem řízení osvětlení  
s intuitivním uvedením do provozu.  
Light is OSRAM
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Inteligentní infrastruktura osvětlení 
pro stávající budovy
Přeměňte současné osvětlení na flexibilní, efektivní a bezdrátově komunikující systém,  
který je snadno škálovatelný. S tímto systémem řízení osvětlení můžete vytvořit individuální 
řešení osvětlení kanceláří, chodeb, konferenčních místností  nebo kanceláří typu 
open-space odpovídající nejmodernějšímu standardu digitalizace například při renovaci 
starých světelných systémů. Rychle, snadno a hospodárně.

Tento systém umožňuje pracovat levněji v každé fázi 
projektu - od plánování a instalaci až po předání 
a používání.

1 Projektové inženýrství
V této fázi můžete použít existující kabeláž a přiřadit jí 
zóny nezávisle na ni. Kromě toho lze změny provést také 
krátce před instalací.

2 Instalace
Během instalace není třeba řešit novou kabeláž. To vám 
umožní výrazně snížit nejen náklady, ale také čas, během 
kterého stavební prostor nemůže být použit. Když jsou 
svítidla uváděna do provozu na místě, HubSense® 
Commissioning Tool nabízí několik způsobů, jak výrazně 
zkrátit čas potřebný k tomuto procesu, včetně 
jednoduché lokalizace svítidla pomocí dálkových filtrů 

HubSense® vám neustále šetří peníze

1) Údaje jsou orientační a mohou se u jednotlivých projektů lišit.

a předdefinování profilů řízení osvětlení.  Uvedení systému 
do provozu je možné provádět na několika místech 
instalace více pracovníky zároveň.
Je také možné ihned vyzkoušet kvalitu sítě po instalaci, 
čímž snížíte riziko nutnosti následných oprav po předání.

3 Provoz
Během provozu existují různé možnosti ovládání osvětlení 
(ovládání dle přítomnosti a denního světla), které snižují 
spotřebu energie a provozní náklady, a přitom vytváří 
příjemné osvětlení.
HubSense® umožňuje flexibilně přizpůsobit osvětlení 
novým konceptům využití místností v budově kdykoli,  
bez nutnosti provádět změny kabeláže. To snižuje náklady 
na takové úpravy na minimum.
I díky tomu je HubSense® udržitelná investice, která se 
vyplatí.

Příklad úspory energie pro kancelářskou plochu 500 m²  
(67 svítidel 4 x T5, 12 hodin provozu a využití 250 dnů ročně)

Typ instalace Spotřeba energie za rok  1) Úspory  1)

Stávající systém, moderní zářivky 4 x T5 (14 W) 11,848 kWh

Nový systém, LED svítidla (120 lm / W) 6,834 kWh 42 %

Nový systém s řízením dle denního světla a přítomnosti osob 3,895 kWh 67 %
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Modernizací osvětlovacích systémů s účinným ovládáním 
osvětlení 

 — Lepší doba návratnosti než u nestmívatelných řešení 
osvětlení

 — Vyšší potenciál úspory energie díky řízení dle úrovně 
denního světla a detekce přítomnosti osob

 — Flexibilní přizpůsobení ovládání osvětlení různým 
požadavkům projektu

 — Snížení prostojů během dodatečné montáže
 — Možná postupná modernizace budovy, krok za 
krokem, po jednotlivých místnostech či oblastech

Řízení osvětlení na základě otevřené kvalifikované 
technologie Bluetooth mesh radio standard.

 — Ochrana prostřednictvím tříúrovňového 
bezpečnostního konceptu

 — Škálovatelnost od jednotlivých místností po celou 
budovu2)

 — Síťová interoperabilita ověřená nezávislou organizací
 — Jeden nástroj pro malé i velké projekty

I komplexní projekty lze realizovat bez speciálních 
znalostí.

 — Vytvoření a přednastavení projektu předem 
prostřednictvím webové aplikace (volitelné)

 — Uvedení systému do provozu je možné provádět na 
několika místech instalace více pracovníky zároveň

 — Předdefinované profily řízení osvětlení pro kanceláře
 — Snadná lokalizace svítidla a přiřazení zón přes mobilní 
aplikace

Ve srovnání s kabelovými systémy DALI je plánování, 
výměna a nahrazení stávajících osvětlovacích zařízení 
mnohem jednodušší.

 — Vhodné pro existující infrastrukturu bez ohledu na 
architektonické podmínky

 — Systém se rychle přizpůsobí novému využití prostoru 
a podmínkám

 — Není nutná Gateway

Intuitivní plánování 
a uvedení do provozu

Rychlá a flexibilní 
instalace

Udržitelná investice Cenově výhodný 
retrofiting

Výhody HubSense® na první pohled

2) Doporučeno je až 1000 síťových uzlů.
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1 Vytvoření plánu projektu (volitelné)
Pomocí webové aplikace1) můžete vytvořit půdorys pro 
projekt na vašem PC nebo tabletu – od jedné místnosti 
až po open-space. Předdefinované profily ovládání 
osvětlení, které lze také upravovat, přiřadíte jednotlivým 
zónám. Tuto práci lze provést předem, což ušetří čas 
požadovaný na místě

3 Překonfigurování a testování systému
Pokud chcete změnit nastavení na konci instalace, 
můžete pomocí webu a mobilní aplikace upravit
parametry jednotlivých zón podle potřeby, např. ovládání 
dle úrovně denního světla, úrovně stmívání nebo doby 
zpoždění. Přiřazení nových zón je také možné. Navíc 
může být ověřena kvalita sítě v jednotlivých zónách 
i v celé instalaci.

2 Uvedení svítidel do provozu na místě
Po instalaci svítidel HubSense® se mobilní aplikace2) 
používá k vyhledání svítidel přes filtr RSSI a jejich 
přiřazení k zónám. Zadání svítidel může provádět několik 
instalačních techniků ve stejnou dobu. Samozřejmě lze 
také vytvářet projekty přímo v mobilní aplikaci bez 
nutnosti využít webovou aplikaci.

14:22 14:22

14:22

Postup pro plánování a uvedení do provozu

Snadná realizace projektů HubSense®

Využijte výhody snadného uvedení do provozu díky promyšleným možnostem konfigurace:  
s praktickými profily, inteligentním propojením skupin osvětlení a možností uložení 
stavebního plánu. 
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1) Aplikace vyžaduje připojení k internetu a Google Chrome verze 70 nebo vyšší.

2)  Aplikace HubSense® pro uvedení do provozu vyžaduje zařízení iOS se systémem iOS 12+ a aktivovanou funkci Bluetooth a internetové 

spojení buď mobilní (alespoň 3G) nebo Wi-Fi.

Předdefinované profily 
pro kancelářské aplikace pro rychlé uvedení do provozu 
a snížení celkových nákladů projektu

Intuitivní uživatelské rozhraní 
přes dotykovou obrazovku

Optimalizovaný koncept 
uvedení do provozu snižuje potřebný čas na místě

Široký výběr profilů 
řízení osvětlení od ručního přepínání po kontrolu 
přítomnosti a příspěvku denního světla

Funkce nástrojů pro uvedení do provozu HubSense®

Inteligentní propojení 
skupin osvětlení mezi zónami (např. chodbami)

Integrovaná správa uživatelů 
pro příslušný projekt

Test kvality sítě 
možný po uvedení do provozu
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Komponenty systému HubSense®

Mobilní aplikace HubSense® Commissioning Tool vám umožňuje uvedení do provozu 
senzorů, ovládacích prvků a svítidel založených na komponentách OSRAM QBM  
a na standardu Qualified Bluetooth mesh radio.

Systém také podporuje bezdrátové bezbateriové vypínače. Převodník QBM Bluetooth na DALI-2 DALICONV LI 
může připojit bezdrátová svítidla DALI-2 i senzory DALI-2 pomocí bezdrátové sítě s výhodami rádiové 
technologie. To umožňuje snadný přechod z kabelového ovládání osvětlení na bezdrátové propojení.

HubSense® mobilní aplikace 
(uvedení do provozu na místě)

Svítidla DALI-2

HubSense®  
DALI-2 konvertor HubSense® 

senzor

Řídicí systém 
HubSense® 

Svítidla 
HubSense® 

HubSense® webová 
aplikace (předkonfigurace 
nezávislá na místě)(vo

lite
lné

)

(3G nebo W
i-Fi)

Plán budovy

HubSense® cloud

HubSense® uvedení do provozu HubSense® – Qualified Bluetooth mesh
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Detailní informace k produktu naleznete na https://www.osram.cz/ds/highlights/hubsense.jsp

HubSense® komponenty

HubSense® webová a mobilní aplikace

HubSense® web app  

(browser: Google Chrome)

HubSense® Commissioning 

Tool mobile app

Komponenty HubSense® 
integrované ve svítidlech 
(příklad)

Vstupní zařízení/senzor LED driverŘídicí jednotka/senzor
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Vyhrazení se k odpovědnosti:
Svítidla s komponenty OSRAM HubSense® (OSRAM QBM) musí být uvedeny do provozu s OSRAM HubSense® 
Commissioning Tool (https://platform.hubsense.eu). Za tímto účelem musí být předem přijaty podmínky použití 
a zásady ochrany soukromí.

OSRAM Germany
and Austria
Phone: +49 89 6213-0
E-mail: contact@osram.com 

OSRAM Benelux B.V.
Netherlands
Phone: +31 (0) 88 750 8800
E-mail: osram@osram.nl
Belgium
Phone: +32 (0) 2 588 49 51
E-mail: osram@osram.be

OSRAM Sales EOOD Bulgaria 
Phone: +359 32 348 110
E-mail: sales-sofia@osram.com

OSRAM d.o.o. Croatia
Phone: +385 1 3032-023
E-mail: osram@osram.hr

OSRAM Česká republika s.r.o. 
Czech Republic 
Phone: +420 272 118 850
E-mail: osram@osram.cz

OSRAM A/S Denmark 
Phone: +45 43 30 20 40

OSRAM Oy Finland 
Phone: +358 9 8493 2200
E-mail: asiakaspalvelu@osram.fi

Baltic DS/OSRAM Oy Finland:
Estonia, Latvia and Lithuania
Phone: +358 9 8493 2200
E-mail: customerservice@osram.fi

OSRAM Lighting Middle East FZE
Dubai – United Arab Emirates
Phone: +971 4 523 1777
E-mail: ds-mea@osram.com

OSRAM Lighting SASU France
Phone: +33 3 68 41 89 33
E-mail: oem@osram.fr

OSRAM Limited Great Britain 
Phone: +44 1925 273 360
E-mail: oem@osram.com

OSRAM a.s. Magyarországi 
Fióktelepe Hungary
Phone: +36 1 225 30 55 
E-mail: info@osram.hu

OSRAM SpA Società Riunite 
OSRAM Edison Clerici Italy 
Phone: +39 02 424 91
E-mail: oemcentroservizi@osram.com

OSRAM Lighting AS Norway
Phone: +47 40 00 40 14

OSRAM North Africa S.a.r.l.
E-mail: contact@osram.com

OSRAM (Pty.) Ltd. South Africa
Phone: +27 10 221 40 00

OSRAM Sp. z.o.o. Poland
Phone: +48 22 376 57 00
E-mail: biuro.pl@osram.pl

OSRAM LDA
Portugal, Açores, Madeira 
Phone: +351 21 033 22 10
E-mail: osram@osram.pt

OSRAM OOO Russia DS 
Phone: +7 (499) 649-7070
E-mail: ds-russia@osram.com

OSRAM Romania S.R.L.
Phone: +40 (21) 232 85 61 
E-mail: osram_ro@osram.com

OSRAM, a.s. Slovenská republika
Phone: +421 35 64 64 473  
E-mail: contact@osram.com

OSRAM a.s. Slovenia
Phone: +43 1 250 24 
E-mail: info@osram.at

OSRAM Lighting S.L. Spain  
Phone: +34 91 491 52 17 
E-mail: marketing-ds@osram.com

OSRAM AB Sweden
Phone: +46 128 70 400
E-mail: info@osram.se

OSRAM Lighting AG Switzerland 
Phone: +41 52 555 25 55
E-mail: info.ch@osram.com

OSRAM Teknolojileri Ticaret A.S. 
Turkey 
Phone: +90 212 703 43 00 
E-mail: contact@osram.com

OSRAM Sales Greece 
Phone: +30 21 309 940 36
E-mail: greece@osram.com

OSRAM GmbH

Headquarters Germany:

Marcel-Breuer-Strasse 6

80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0

Fax +49 89 6213-2020

www.osram.com

OSRAM Česká republika s.r.o.

Obchodní oddělení Praha

U Slavie 1540/2a

100 00 Praha 10, Česká republika

Tel. +420 272 118 850

www.osram.cz


