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Najważniejsze etapy naszego rozwoju

1891
Firma została założona i na 

masową skalę 
skomercjalizowała 

żarówkę 

2008
Pierwsze nowoczesne 
źródła LED dla rynku 

konsumenckiego

2012
Wprowadzenie systemów 
Philips CityTouch i Philips 

Hue 

2016 
Philips Lighting oddziela się 
od  firmy Philips i wchodzi 
na giełdę w Amsterdamie

Marzec 2018
Wprowadzenie 

platformy Interact 
IoT i LiFi

16 Maja 2018
Philips Lighting zmienia 

nazwę na Signify
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4.8% 
zysków 

zainwestowanych w 
badania i rozwój w 

2018 roku

2020
na drodze do 

neutralności pod 
względem emisji 
dwutlenku węgla

Nr 1
Industry leader

Dow Jones 

Sustainability Index

70
w tylu krajach 

jesteśmy obecni

Nr 1
Praca w systemach 

sterowania, Oprawy LED

oraz konwencjonalne

15.5tys.
patentów LED na 

całym świecie

28tys.
Pracowników

6.4
mld € 

sprzedaż w 2018 
roku 



Signify z dumą prezentuje najlepsze marki oświetleniowe na świecie

Nasza platforma IoT i 
zintegrowane systemy 

oświetleniowe

Nasza globalna marka oświetlenia 
profesjonalnego 

i konsumenckiego
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Nasza platforma IoT dla zintegrowanego 
oświetlenia i zintegrowanych systemów 

oświetleniowych



Nasza platforma IoT dla zintegrowanego 
oświetlenia i zintegrowanych systemów 

oświetleniowych
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Interact City

- Dodatkowe 30/40% 
oszczędności energii 
elektrycznej

- Zdalne zarządzanie 
zasobami 

- Monitoring awarii i 
błedów

- Pełna wizualizacja 
punktów świetlnych na 
mapie

- Integracja z innymi 
systemami Smart City



Interact Landmark
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Wydobywa piękno z 
mostów, budynków i 
zabytków.

Połączenie z platformami 
społecznościowymi

Zarządzanie zasobami 
oświetleniowymi

Zarządzanie scenariuszami 
świetlnymi
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Jeszcze więcej 
sportowych emocji i 
wielofunkcyjny charakter 
stadionów.

Interact Sport



Interact Ready
Oprawy

oświetleniowe

Polączenia M2M, dopasowane do potrzeb każdego miasta

Oprawy 
wyposażone w 
gniazdo SR lub 

Nema

Montowany na słupie
connector kit

Retrofit LED

Indywidualne sterowanie punktami świetlnymi

Zarządzanie grupami 
opraw na poziomie szafek

Komunikacja przy zarządzaniu oświetleniem

Citytouch
Citytouch cabinet



Oprogramowanie i urządzenia

Sterowanie oprawami
Zarządzanie zasobami

świetlnymi

Centrum zarządzania/Analityka
danych Aplikacje Smart City

Umożliwia interakcję 
informacji z innymi systemami 
z infrastrukturą oświetleniową 
za pośrednictwem API

Wymiana informacji z 
innymi systemami 

zarządzania miastem

Inteligentne urządzenia

Interact City Interact City
software

CzujnikiOprawy

Interact City Commercial PPT



Oprawy
future-ready

DigiStreet

• Future-ready

• Elastyczność

• 2 gniazda zgodne z ANSI & 
Zhaga Book 18 

• Dyskretna estetyka 

• Zaprojektowana dla Smart 
City

• Prosta instalacja i 
konserwacja

Interfejs SR

SimpleSet (NFC)

Rozszerzona 
diagnostyka

Dokładny 
pomiar zużytej 

energii 
elektrycznej

Wyjście 
zasilające

24V DC
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Oprawy
future-ready

DigiStreet

Luma

UniStreet

MileWide2

TownTune

TwonTune asym.

Luma gen2.*

UniStreet gen2.*

*Dostępne od połowy maja 2019

Kalisz



EasyAir SNO110

• Moduł Bluetooth do przeprogramowania zasilacza za pomocą
aplikacji na smartphone

• Funkcja czujnika zmierzchowego

• Pracuje w oparciu o rzeczywiste tabele wschodów i zachodów 
słońca (pozycjonowanie i synchronizacja z zegarem GPS)

• Wpinany do gniazda SR. Drugie gniazdo jest wolne i można
wykorzystać je na inne czujniki

Model łączności: indywidualna 
komunikacja punktów świetlnych



Czujnik ruchu Wattstopper

• Pasuje do gniazda SR (Zhaga Book 18), co pozwala na łatwą 
instalację pod oprawą

• Czujnik ruchu może pracować jako samodzielny czujnik

• Czujnik jest konfigurowalny (różne poziomy natężenia światła 
i nastawy czasów świecenia).

• Zachowanie czujnika można skonfigurować za pomocą 
urządzenia z systemem iOS lub Android

• 2 wersje czujników z obszarem detekcji 6H lub 2.5 (gdzie H -
wysokość słupa)



Service tag
Prosty sposób na identyfikację oraz konserwację opraw ulicznych w technologii LED.

serial no.

1324127130

manufactured

2015-Aug

MADE IN HOLLAND

Gdzie umieszczany jest Service tag?

Opakowanie

Oprawa

Słup na 
którym jest 
zamontowana 
oprawa



Jesteśmy 
specjalistami od 

oświetlenia, 
systemów,  i usług

Przetestowaliśmy i 
zweryfikowaliśmy 
nasze rozwiązania 

w ponad 1 000 
instalacji miejskich

Korzystamy z 
szerokiej gamy 

technologii 
łączności 
sieciowej

Po prostu 
zapytaj nas o 

szczegóły i 
przejrzyj nasze 

referencje

Nasi partnerzy OEM 
przygotowują lampy 

i oprawy 
oświetleniowe 
współpracujące 

z naszymi 
systemami




