CityTouch
Openbare verlichting

4 redenen om
te kiezen voor
slimme verlichting

“Ik doe meer
met minder geld”

Wist je dat je na een overstap op LED voor je
straatverlichting nog veel meer op energie kunt
besparen? Maak ook je LED-verlichting ‘slim’
door alle lichtpunten te verbinden met internet.
Je kunt ze dan dimmen en gemakkelijk aanen uit laten schakelen wanneer jij dit wilt.
Doordat je vanaf je werkplek precies kunt bepalen welk lichtpunt je op welk
moment (stapsgewijs) wilt dimmen, kun je het energieverbruik en de CO2uitstoot verlagen. Bijvoorbeeld in natuurlijke gebieden, waar lichthinder
zoveel mogelijk moet worden voorkomen. Of in rustige woonwijken, waar het
’s nachts best een beetje minder kan…
Ook de onderhoudskosten gaan omlaag. Want omdat elk lichtpunt jou een
seintje geeft als er een storing is, kun je zelf bepalen hoe snel je die – al of
niet gecombineerd met andere storingen – wilt verhelpen. Je ziet ‘t: dankzij
CityTouch wordt het behalen van de duurzaamheidsdoelstelling van jouw
gemeente een stuk eenvoudiger.

“Mijn stad is
veiliger
geworden”

Wist je dat ‘slimme’ verlichting jou kan helpen
je gemeente veiliger te maken? Als je alle
lichtpunten met internet verbindt, kun je ze
overal precies afstemmen op de gewenste
lichtsterkte. Daardoor zal een gevoel veiligheid
bij de burger toenemen, terwijl je tegelijkertijd
op energie bespaart.
Met CityTouch kun je precies de gewenste lichtsterkte bepalen van de
lichtpunten in een buitengebied, woonwijk of uitgaansgebied. Op élk moment
van de nacht. Via zogenaamde dimprofielen geef je alle lichtpunten in een
straat of wijk opeenvolgende lichtsterktes, of stuur je ze afzonderlijk aan.
Zodat een gevaarlijke kruising altijd het juiste licht heeft. Is er een evenement,
dan verander je de lichtsterkte in één handomdraai. Bij calamiteiten kun je
zelfs direct laten opschakelen naar 100% zodat burgers, maar ook politie en
brandweer, direct goed zicht hebben. Zo zie je: op elke plek het juiste licht.
Veilig licht.

“Mijn stads
verlichting is
pro-actief”

Wist je dat ‘slimme’ straatverlichting jou uit eigen
beweging kan vertellen dat er een storing is?
Als je de lichtpunten in je gemeente verbindt
met internet, kunnen ze namelijk rechtstreeks
met jou communiceren. Gewoon via CityTouch
op je werkplek. Zodat jij daarna, al of niet
geautomatiseerd, een remplace kunt laten
uitvoeren.
Het verhelpen van storingen in straatverlichting wordt dankzij slimme verlichting
ineens heel gemakkelijk. Je hoeft niet meer te wachten op meldingen van
burgers of op de volgende remplaceronde van de onderhoudspartij. Je bepaalt
zelf hoe snel een storing wordt opgelost. Dit kun je volledig geautomatiseerd
door de onderhoudspartij – via een autorisatie – laten uitvoeren, maar je kunt
ook zelf de regie houden. In alle gevallen zul je flink op onderhoudskosten
besparen, want men gaat voortaan alleen nog de straat op als dat echt nodig is.
Kortom, meer efficiëncy en meer tevreden burgers met CityTouch.

“Mijn werk is
nu leuker én
efficiënter”

Wist je dat je na een overstap op ‘slimme’
straatverlichting direct meer inzicht hebt in de
kosten van de lichtpunten in jouw gemeente?
Doordat gegevens digitaal voorhanden zijn, kun
je op elk moment de status van je lichtpunten
bekijken… en met weinig moeite
veel besparingen realiseren.
Het verhelpen van storingen in straatverlichting wordt dankzij slimme verlichting
ineens heel gemakkelijk. Je hoeft niet meer te wachten op meldingen van
burgers of op de volgende remplaceronde van de onderhoudspartij. Je bepaalt
zelf hoe snel een storing wordt opgelost. Dit kun je volledig geautomatiseerd
door de onderhoudspartij – via een autorisatie – laten uitvoeren, maar je kunt
ook zelf de regie houden. In alle gevallen zul je flink op onderhoudskosten
besparen, want men gaat voortaan alleen nog de straat op als dat echt nodig is.
Kortom, meer efficiëncy en meer tevreden burgers met CityTouch.
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