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COMATIQ to

 Marka należąca do Spółki Inżynierów SIM niezależnej, polskiej firmy technologicznej z 30 letnim  
 doświadczeniem, specjalizującej się w projektowaniu oraz produkcji  rozwiązań integrujących 
 najnowsze technologie elektroniczne i informatyczne.

 System sterowania oświetleniem w standardzie DALI-2 dedykowany do:
  ■ hal magazynowych
  ■ zakładów produkcyjnych
  ■ powierzchni biurowych
  ■ obiektów handlowych
  ■ budynków użyteczności publicznej

 Najwyższa jakość i komfort użytkowania. Posiada szerokie możliwości dostosowania parametrów  
 oświetlenia do wymagań norm i preferencji użytkownika, zarówno w zakresie natężenia światła,  
 jak i jego barwy. Umożliwia działanie systemu zgodnie ze zdefiniowanymi scenariuszami lub ideą  
 Human Centric Lighting czyli odwzorowaniem, przy użyciu opraw LED, zmieniających się 
 parametrów światła naturalnego w cyklu dziennym. 
 
 COMATIQ wpływa na poprawę samopoczucia i komfortu pracy generując jednocześnie dodatkowe  
 oszczędności energii elektrycznej. COMATIQ umożliwia integrację z systemami BMS (ang. Building  
 Management System) w szerokim zakresie dopasowanym do oczekiwań Klienta.



COMATIQ w Centrum Logistycznym RK NIEDZIAŁEK

Firma RK NIEDZIAŁEK jest hurtownią motoryzacyjną z nowoczesnym Centrum Logistycznym. Nowy 
magazyn to ponad 2500 m2 wielopoziomowego składowania, a także nowoczesne rozwiązania 
logistyczne i teleinformatyczne. 

W oparciu o doświadczenie ekspertów COMATIQ zostało opracowane indywidualne rozwiązanie, które 
w pełni spełniło oczekiwania Klienta. System sterowania oświetleniem COMATIQ działa w magazynie 
głównym na 3 kondygnacjach. Zarządza 240 oprawami LED DALI i 75 czujnikami ruchu podzielonymi 
na 53 grupy. 

Zastosowane multisensory COMATIQ sterują oświetleniem w alejkach magazynowych. Przy wykryciu 
ruchu uruchomiają oprawy LED, które utrzymują zaprogramowane strumień światła i czas świecenia. 
Po opuszczeniu pola detekcji przez pracownika magazynu czujniki wygaszają oprawy, które 
przechodzą w stan czuwania. Takie rozwiązanie pozwala obniżyć zużycie energii elektrycznej związane 
z oświetleniem nawet o 70%, co przy pracy magazynu 24/7 jest bardzo wymierną korzyścią.

Inteligentny system sterowania oświetleniem 
w Urzędzie Miasta i Gminy w Cieszanowie

Dzięki współpracy z naszym Partnerem MILOO-ELECTRONICS 
zostało zastosowane rozwiązanie łączące nowoczesne 
oświetlenie LED z zaawansowanym system sterowania 
oświetleniem DALI.

System COMATIQ automatycznie reguluje natężenie 
oświetlenia w zależności od aktualnej wartości natężenia 
światła w pomieszczeniu i wykrytego ruchu.

Wybrane realizacje 
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