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Feilo Sylvania  

ActiveAhead -valonohjausjärjestelmä 
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 Sylvania-konserni on valinnut kumppanikseen Helvarin 

    ActiveAhead –valonohjausjärjestelmän 

  

 Järjestelmää hyödynnetään lähes kaikissa Sylvanian 

    valmistamissa toimisto- ja teollisuusvalaisimissa 

  

 Järjestelmä perustuu valaisimissa olevien Helvar ActiveAhead- 

    sensoriyksiköiden väliseen bluetooth –viestintään (Bluetooth® 4.2 (Mesh)) 

 

 SylSmart Helvar ActiveAhead on itseoppiva ohjausjärjestelmä 

ActiveAhead 
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SylSmart on vallankumouksellinen 

valonohjausjärjestelmä, jolla on useita etuja 

 
 Erillistä ohjausjärjestelmää ei tarvita: asenna vain valaisimet 

 Ei ohjelmointitarvetta asennusvaiheessa: kytke valaisimet päälle ja 

ne tunnistavat toisensa automaattisesti (useimmissa tapauksissa 

valaisimet toimivat ilman mitään ohjelmointia; mikäli et tarvitse 

laajempia erikoisominaisuuksia) 

 Erillisiä ohjauskaapeleita ei tarvita: kytke 230V ja siinä kaikki 

 Ei yhteensopivuusongelmia: kaikki komponentit tulevat samasta 

paikasta  

 

 



Saavutetaan merkittäviä säästöjä  

investointi- ja käyttökustannuksissa 

Markkinoiden korkein energiatehokkuus 

 Jopa 30% pienempi investointikustannus 

verrattuna DALIin  

Ei ohjelmointia, ei ohjauskaapeleita, eikä 

erillistä ohjausjärjestelmää 

 34% enemmän energiansäästöä  

verrattuna DALIin,  johtuen ActiveAheadin 

tarkemmasta alueohjauksesta 

 Ei lisäohjelmointikustannuksia  

jos tilan kalustus tai seinien paikat 

muuttuvat 
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ActiveAhead –järjestelmän ydin   

on sensoriyksikkö  

Kukin sensoriyksikkö tekee omat päätökset  

ja kommunikoi suoraan naapurinsa kanssa  

 

Päivävalotunnistin 

Bluetooth-moduuli 

Mikroprosessori 

Liiketunnistin 
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ActiveAhead toimii automaattisesti järjestelmänä 

Kukin järjestelmän 

sensoriyksikkö oppii jatkuvasti 

tilassa tapahtuvista liikkeistä ja 

niiden muutoksista 

Kukin sensori kertoo 

naapurilleen kun se havaitsee 

liikkeen alueellaan 

Kukin sensori muistaa 

oppimansa valaistustason 

automaattisesti 



24/10/2017 7 

ActiveAheadin oppiminen ei lopu koskaan 

Kukin järjestelmän sensoriyksikkö oppii koko 

ajan lisää tilassa tapahtuvista liikkeistä ja niiden 

muutoksista 

tarkastelee oppii 

päivittää 

https://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-76rAzcHSAhXCCywKHdMEBb8QjRwIBw&url=https://marcoarena.wordpress.com/tag/self-learning/&psig=AFQjCNHmwS5567sTUL_JDPfkFIuqtXcfTw&ust=1488880187742452
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ActiveAhead mukautuu tarpeesi mukaan 

ActiveAhead ohjaa tilojen 

valaistustasoja automaattisesti 

käyttäen läsnäolo-

/poissaolotunnistusta 

Käyttämällä opittuja 

liikekuvioita saavutetaan 

tasapaino energiansäästön ja 

käyttömukavuuden välillä 

Ennakoivan 

valonohjauksen avulla 

valot ovat jo päällä ennen 

kuin astut tilaan 

60% 

100% 70% 

100% 

0% 

0% 

50% 
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ActiveAhead 

OIKEA määrä valoa, 
OIKEASSA paikassa,  

juuri  OIKEAN ajan 
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Valaisinkohtaiset sensorit antavat käyttäjälle 

miellyttävän tunteen valonohjauksesta  

Vähemmän virheitä 

tunnistuksessa 

 

Kukin sensori tunnistaa 

pienemmän alueen 

tarkemmin, jolloin on 

mahdollista havaita 

työpöydän ääressä istuva  

henkilö  

Suurempi  

energiansäästö  

Huoneen valaistusta 

himmennetään 

läsnäolon ja 

päivänvalon mukaan 

Nopea seurantakyky 

Ei keskitettyä järjestelmää, 

joka aiheuttaisi viiveitä 

Vaiheittainen 

himmennyskäyrä 

Himmennys tapahtuu hitaasti 

vaiheittain, jolloin käyttäjä ei 

havaitse  vieressä olevien 

valaisimien himmentymistä 

Valot syttyvät ennen 

kuin olet siellä 

Ei tarvitse mennä nurkan 

taakse pimeään 
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ActiveAhead järjestelmässä äly on jaettu 

kaikkiin sensoreihin… 
 
Edut: 

 Ei yhden pisteen 

järjestelmävikoja::  

Yhden valaisimen 

rikkoutuminen ei vaikuta 

muiden valaisimien ja 

järjestelmän toimintaan 

 Heti käyttövalmis:  

Järjestelmä  toimii heti kun 

valaisimiin kytketään 

syöttöjännite. Ohjelmointia 

ei tarvita 

käyttöönottovaiheessa 

 Ei uudelleen ohjelmointia: 

Yhden valaisimen 

vaihtaminen ei vaadi koko 

järjestelmän uudelleen 

ohjelmointia 

 Järjestelmä tunnistaa 

automaattisesti 

huonetilassa tapahtuneet 

muutokset (valaisinmäärä 

tai huoneen koko) 

 Rajaton skaalaantuvuus 

… tekee järjestelmästä vakaan, 

joustavan ja skaalaatuvan 
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Optimimointi ja personointi tehdään  

älypuhelinsovelluksen avulla 

Aseta valaistustasoja – himmennys, alueen himmennys, aseta minimi,  

aseta himmentty taso, aseta maksimitaso 

 

Määritä ryhmiä – rajoittamaton määrä alueita, jaa valaisinasetukset 

relekomennolla tai hylkää viimeksi annettu komento 

 

Läsnäoloviive – aseta joustavasti läsnäoloviive valaisinkohtaisesti  

tai koko alueelle kerralla 
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SylSmart ActiveAhead on suunniteltu toimimaan 2,4 m - 5 m 

asennuskorkeuksilla kaikissa sisätiloissa 
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ActiveAhead –sensorin avauskulma on 80⁰ 
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ActiveAhead saatavana valaisimiimme 

Officelyte LED Officelyte LED Linear  Officelyte Classic LED RANA LED  

Uppo- ja pintamallit 

Tulossa pian 

RANA LED  

Linear – Q4 2017 

Start Panel G2 

Q4 2017 

Sylproof Superia LED G2 

Q4 2017 
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Järjestelmän lisätarvikkeet 

Apple iOS ja Google Android 

Sovellus. Maksullinen, mutta 

Feilo Sylvania antaa 

tarvittaessa Voucherin 

ilmaista latausta varten. 

Seinäpainike 

(Koodi: 0041538) 

Erillinen sensoriyksikkö 

Tulossa ! 
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Koko järjestelmällä on 5 vuoden takuu 

Katso Feilo Sylvanian takuuehdot internetsivuiltamme: https://www.sylvania.fi/feilo-sylvania/takuu 


