
Lagerlokaler

GreenWarehouse

Ljusare framtid för ditt lager.

Flexibelt, smart  
och energieffektivt.



Enkelt och praktiskt
GreenWarehouse är en paketlösning med tre typer av 
dimbara LED-armaturer och trådlös styrning och passar 
för lagerlokaler precis i alla storlekar.

GreenWarehouse-systemet ger möjlighet att skapa perfekt 
belysning av såväl öppna ytor som lagerhyllor. Systemet  är 
trådlöst, flexibelt och enkelt att konfigurera i zoner – allt 
för en effektiv och framtidssäkrad lösning.

Höga takhöjder var tidigare förknippat med dyra belysnings
installationer och höga driftkostnader. Underhållet var 
 komplicerat och det var svårt att integrera exempelvis styr
system. Tack vare teknisk utveckling och belysnings systemet 
GreenWarehouse öppnas nu helt nya möjligheter.

Ljusa möjligheter  
för alla lagerlokaler

 4
Bättre belysning för 

lagerlokaler

 8
Designat efter  

dina behov

 6
Styrbar belysning

 10
System och garanti

Lär dig mer om dina möjligheter med GreenWarehouse:

Lidls distributionscenter, Heerenveen, Nederländerna



Utveckling som ger dig fördelar
Traditionell belysning för höga takhöjder är både ineffektiv 
och dyr i drift. Därför är LED-teknologin en välkommen 
nyhet. Den nya tekniken är energieffektiv och dimbar med 
möjlighet till belysningsstyrning och närvarostyrning. 

Att byta teknik har tidigare varit omständligt. Höga  
takhöjder innebär en komplex miljö och omdragningar av 
kablage kan vara både komplicerat och kostsamt. 

Därför har Philips lagt extra mycket kraft på att utveckla 
moderna styrenheter. Våra innovativa trådlösa system 
gör installation och konfigurering snabb och enkel. All 
konfiguration görs via en fjärrkontroll.

Ljusare utrymmen, smartare zoner
En lampa som lyser med full styrka hela tiden slösar 
dyrbar energi till ingen nytta. Närvarostyrning och smart 
zonindelning gör det möjligt att ställa in ett ljus på 
behaglig bakgrundsnivå som sedan automatiskt ökar till 
100 % när den registrerar rörelser i rummet. Med extra 
dagsljusstyrning kan du spara upp till 20 % mer energi  
när sensorerna i armaturerna automatiskt justerar 
ljusstyrkan efter omgivande ljusnivå.

Minskat underhåll och längre livslängd
LED-armaturerna GreenWarehouse är erkänt pålitliga med 
möjlighet till en effektiv zonindelning. Närvarostyrning 
och smarta styrenheter förlänger armaturernas livslängd 
ytterligare. Det innebär ännu större möjligheter till 
energi- och kostnadsbesparingar - och en betydligt lägre 
TCO jämfört med vad som är möjligt med traditionella 
belysningssystem.

Dina medarbetare upplever skillnaden.  
Det kommer dina kunder uppskatta
Bättre ljuskvalitet ger ökad komfort och dina medarbetare 
kommer att uppleva skillnaden. Produktiviteten ökar  
och dina kunder kommer att få mer exakta leveranser.  
Vår nya generation LED-produkter för höga takhöjder ger 
en mer konsekvent ljusspridning utan mörka områden  

Ny teknik. Bättre  
och smartare  
belysning.

En paketlösning för bättre ljus och styrning
För att göra tillvaron så enkel som möjligt för dig  
har vi skapat GreenWarehouse som är en komplett  
paket lösning för belysning av lagerlokaler. Lösningen 
omfattar moderna energieffektiva LED-armaturer med 
trådlös teknologi samt effektiva styrenheter i en lösning 
som är enkel att beställa, installera och driftsätta.  
Du får bättre ljuskvalitet, högre säkerhet, mindre 
koldioxidutsläpp och sänkta kostnader tack vare  
flexibel zonprogrammering som gör det enkelt att  
anpassa belysningen efter behov. Kort sagt, ett smart 
system som gör saker och ting enklare för dig – idag  
och i framtiden.

och med bättre färgåtergivning. Det gör att dina 
medarbetare kan utföra sina arbetsuppgifter i en 
bekvämare miljö. Vi lovar att dina kunder kommer att 
uppskatta och lägga märke till skillnaden.

Minskar CO2-utsläpp
I många organisationer finns ett behov av att visa upp 
att man jobbar klimatsmart. Med Philips energieffektiva 
GreenWarehouse-system kan du minska din 
klimatpåverkan genom sänkta koldioxidutsläpp samtidigt 
som du drar ned på de allmänna kostnaderna.

Effektiva styrenheter utan krångel
Med dimbara LED-ljuskällor blir trådlösa styrenheter en 
naturlig del av ditt belysningssystem. GreenWarehouse  
är enkelt att installera, driftsätta och använda i din  
dagliga belysningsdrift.

Vårt fokus ligger på att göra ditt företag mer effektivt
Vi förstår dina utmaningar både från ett kommersiellt 
och belysningsrelaterat perspektiv. Med Philips starka 
marknadsposition, höga innovationstakt och gedigna 
bakgrund inom belysning får du en unik möjlighet att  
göra ditt företag mer effektivt. I dag och imorgon.



LED har utvecklats och är idag en pålitlig och dimbar 
teknologi som kan kombineras med styrenheter och 
närvarostyrning för maximal prestanda och effektivitet. 
Belysningen kan konfigureras i zoner för ytterligare 
energi- och kostnadsbesparingar.

Enkel och kostnadseffektiv paketlösning
I GreenWarehouse finns allt du behöver samlat 
i en praktisk paketlösning som är betydligt mer 
kostnadseffektiv jämfört med att köpa komponenterna var 
och en för sig. Paketet är enkelt att beställa och installera 

 
Belysning.  
När du behöver det.

och är en idealisk lösning belysning i lokaler med en 
takhöjd på upp till 12 meter.

Kort pay-off-tid
Den kombinerade effektiviteten av LED, styrenheter 
och zonindelning resulterar i upp till 50 % energi- och 
kostnadsbesparingar. Det gör att pay-off-tiden för ett 
GreenWarehouse-system ligger på cirka tre år. Konstant 
ljusflöde (CLO) kan ge ytterligare 10 % energibesparing 
när man motverkar överbelysning genom att justera  
ljuset till rätt ljusnivå.

GentleSpace gen2 Maxos LED Pacific LED

Komponenter

Exempel på zonindelning av ljus

Hisab Joker Company. Varberg. Sverige

Venco Campus Eersel, NederländernaUnilever
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Exempel på zonindelning

Smarta zoner
Trådlös teknologi har revolutionerat belysningsmarknaden och 
numera kan du konfigurera dina armaturer i zoner för maximal 
effektivitet. Med den praktiska fjärrkontrollen kan du rekonfigurera 
zonerna efter dina behov och önskemål – snabbt, enkelt och utan 
dyra kabelomdragningar.

Lagerhyllor/ 
öppna utrymmen

 
Öppna utrymmen

Belysningen tänds till 100 %  
vid mänsklig närvaro.

Belysningen hålls på bakgrunds-
nivå när utrymmet är tomt.

Rhenus Son, Nederländerna.

AXRO, Hamburg, Tyskland.

GreenWarehouse är en paketlösning med tre olika 
armaturer: GentleSpace för allmänbelysning av öppna 
utrymmen samt Maxos LED och Pacific LED för belysning 
av lagerhyllor. Som komplement till armaturerna finns 
effektiva styrenheter som hjälper till att göra paketlösningen 
oerhört flexibel och till ett lämpligt alternativ till alla typer av 
lagerlokaler, oavsett yta och planlösning.

Framtidssäkrat
När vi utvecklar våra system är begreppet framtidssäkring 
centralt. Vi garanterar att dagens digitala LED-lösningar 

kommer att fortsätta växa och fylla ditt företags behov i 
takt med att belysningsteknologi och data management 
utvecklas.

Installera själv eller låt oss göra jobbet.
Våra system är snabba och enkla att installera och 
driftsätta - oavsett om det rör sig om nyinstallation  
eller renovering av befintliga utrymmen. Du kan 
 installera och driftsätta systemet helt på egen hand, 
men du kan även välja att låta oss göra det om du hellre 
föredrar det.

 
Utvecklas i takt  
med dina behov



Total ägandekostnad över 10 år

System med 
inbyggd trygghet

Konventionell GreenWarehouse

Exempel på återbetalning över en 10-årsperiod

Mer om besparingar
Diagrammen här nedanför illustrerar möjliga kostnadsbesparingar över  
10 år (upp till cirka 2 miljoner SEK) genom att jämföra kostnaderna för 
installation och drift av GreenWarehouse med en traditionell lysrörslösning 
och LEDbelysning utan styrenheter.

Vår TCOberäkning är baserad på en lagerlokal med en areal på cirka  
10 000 m2. GreenWarehousesystemet har en återbetalningstid på  
cirka tre år jämfört med en konventionell lösning och ett år jämfört med  
en LEDlösning utan styrenheter. Cirka 2 miljoner SEK är de möjliga totala 
kostnadsbesparingarna över en tioårsperiod.
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När du väljer att samarbeta med Philips får du allt i ett  
och samma paket – ett komplett belysningssystem,  
en tillverkare och en garanti. Systemet levereras med 
vår standardiserade 5-årsgaranti och möjlighet finns att 
förlänga till 10 år med supportgaranti. Våra LED-armaturer 
har väldigt lång livslängd – särskilt i kombination med 
smarta styrenheter – vilket gör lampbortfall betydligt mer 
sällsynt än med traditionella lysrör. Om ditt system  
mot förmodan skulle drabbas av bortfall eller andra fel  
är vi snabbt på plats för att hjälpa dig komma tillrätta  
med problemet. 

Det är enkelt att omkonfigurera zonerna vid ändrad plan-
lösning och du får en framtidssäker lösning som låter dig 
uppgradera och uppdatera din belysning i takt med den 
tekniska utvecklingen. För att du ska kunna känna dig extra 
trygg erbjuder vi komplett support och service även efter 
installationen.

Green Warehouse
Leverans av komplett system inkluderar:

 All hård- och mjukvara

 Manualer och instruktioner

Energikostnader

Energikostnader
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Besök vår hemsida för GreenWarehouse.
Där hittar du film, referensprojekt, denna 
broschyren digitalt och mycket mer!
Skanna QR-koden med din smartphone.


