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SHUFFLE
CAMPUS
Conectividade . Segurança . Orientação . Informação
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SHUFFLE CAMPUS
Espaços em que as 
pessoas gostam de estar
O que torna um lugar fantástico? Que tipos de serviços agradam 
aos trabalhadores e atraem visitantes? Como pode aproveitar 
a sua infra-estrutura para criar valor para além da iluminação? 
Porque pode isto ajudá-lo a atingir os seus objectivos sociais e 
empresariais

 
O SHUFFLE Campus é a ferramenta certa para empresas, instituições, serviços 
públicos e cidades ambiciosas que queiram oferecer uma experiência de alta 
qualidade aos seus trabalhadores, clientes, residentes, cidadãos ou visitantes. 
O SHUFFLE Campus é uma abordagem modular e ligada a hardware de exterior 
com módulos rotativos plug-and-play que contêm hardware pré-certificado. 
Esta versão pré-configurada da coluna multi-funcional inteligente SHUFFLE foi 
concebida para fornecer múltiplos serviços, estética e eficiência, a instalações 
empresariais, condomínios, complexos académicos, médicos ou desportivos, 
parques, centros comerciais ou infraestruturas de transporte tais como 
aeroportos, estações ferroviárias ou rodoviárias. O SHUFFLE Campus cria 
lugares seguros e agradáveis, liga as pessoas à Internet, informa-as e entretém-
nas, mantendo ao mesmo tempo uma presença elegante e discreta que se 
mistura em qualquer ambiente. 
Com o SHUFFLE Campus, as pessoas podem prolongar o seu espaço de 
trabalho, lazer e recreio a áreas exteriores. O SHUFFLE Campus é um grande 
trunfo para a construção de espaços de lazer, uma vez que reforça a ligação 
entre as pessoas e o ambiente urbano com uma pegada mínima. As pessoas 
são encorajadas a passar mais tempo ao ar livre, a socializar, a contribuir para a 
economia local e a desenvolver um verdadeiro sentido de comunidade. 
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SHUFFLE CAMPUS Solução inteligente 
integrada para 
complexos 
modernos 
e atrativos

Para o utilizador

Para gestores

• Sentido de segurança reforçado

• Conexão internet pública e grátis

• Informação e entretenimento

• Espaços elegantes graças ao design 

integrado 

• Espaços agradáveis com serviços atrativos 

e a iluminação correta

• Solução robusta, integrada e estética

• Uma maneira inteligente e económica de 

aproveitar a infraestrutura de iluminação 

• Recolha e análise de dados

• Segurança com algoritmos CCTV 

• Ferramenta para informar, ajudar e orientar 

as pessoas

Principais vantagens

Espaços em que as 
pessoas gostam de estar
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Solução
Escalável
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A gama 
SHUFFLE 
Campus inclui
3 variantes
para servir as
necessidades
de várias
áreas.

SHUFFLE CAMPUS
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A gama 
SHUFFLE 
Campus inclui
3 variantes
para servir as
necessidades
de várias
áreas.

Iluminação 360° com WLAN
(e preparada para IoT) 

Sensor PIR Power socket Anel de luz

Altifalante

• Iluminação pública/iluminação 
ambiente (controlo opcional de luz 
traseira)

• LEDs branco quente ou neutro
• Difusor difuso disponível como 

opção para um maior conforto 
visual

• WLAN para rede Wi-Fi profissional 
e segura

• 2 versões: mesh ou cablada
• largura de banda divisível, ex. 

parte dedicada aos operadores, 
parte dedicada ao público em 
geral

• Tomada NEMA para o controlador
• smart city IoT

• Deteção de movimento no 
prímetro circundante

• Pode fazer atuar cenários de 
luz à medida para fornecer a luz 
correta a qualquer momento

• Tomada de energia Schuko   
Type F 

• Energia para qualquer 
necessidade

• Sinalização e ajuda visual
• LEDs vermelhos, verde, azuis ou 

brancos
• Baixo consumo de energia

• Sistema público 100V
• Gama de frequência:  

100 - 18,000Hz
• Som perfeito - 20W potência
• À prova de água / adaptado 

para instalações interiores ou 
exteriores

SHUFFLE CAMPUS

QuadView 

• Integração perfeita na coluna 
Shuffle

• Vista 360°
• Design à prova de vandalismo 

para proteger o hardware
• Fácil instalação com sistema de 

montagem patenteado
• Compatível com o sistema de 

gestão de vídeo Genetec (norma 
de comunicação ONVIF)
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3 exemplos de uso

A conectividade é uma parte vital da vida quotidiana, 
especialmente para os estudantes. Com o SHUFFLE 
Campus, a rede sem fios é expandida para áreas exteriores 
onde se reúnem para socializar, colaborar e trocar 
experiências. 
Graças a uma ligação de banda larga, podem aceder a 
todos os cursos on line e outras plataformas digitais em 
áreas equipadas com mobiliário exterior. O SHUFFLE 
Campus também fornece o nível de iluminação adequado 
em qualquer altura, graças a cenários de luz reactivos 
desencadeados por sensores integrados. 
 

O centro comercial fornece acesso gratuito à Internet sem 
fios aos compradores e depois utiliza-a como um canal para 

personalizar a comunicação e promoção, juntamente com 
mensagens áudio transmitidas pelo altifalante de endereços 

públicos. 

Os gestores dos centros comerciais adquirem uma 
compreensão granular e profunda dos padrões de compra 

dos visitantes, uma vez que podem identificar onde os 
clientes se encontram em qualquer altura, quais as lojas 

que visitam e as em que não entram. Depois podem definir 
melhor as suas estratégias comerciais e de desenvolvimento.

otimizar instalações universitárias 
para os estudantes?

criar uma experiência vibrante e 
conectada para compradores?

Como pode o
SHUFFLE Campus (Basic)

Como pode o
SHUFFLE Campus (Core)

SHUFFLE CAMPUS
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Escolha o
SHUFFLE
ideal para
si!

Sempre que os visitantes se aproximam de uma área animal 
num jardim zoológico, um SHUFFLE Campus deteta movimento, 
desencadeia uma mensagem explicativa sobre essas espécies, 
e encoraja os visitantes a utilizar a aplicação web progressiva 
do jardim zoológico para uma viagem interactiva com realidade 
aumentada e mais experiências fascinantes. 

Utilizando a ligação gratuita à Internet fornecida pelo jardim 
zoológico, os visitantes são levados para um jogo online que 
contribui para uma experiência inesquecível. Os anéis de luz 
coloridos do SHUFFLE Campus guiam-nos numa viagem lógica 
através do jardim zoológico.

Com o SHUFFLE Campus, os gestores do jardim zoológico 
recebem mapas de calor para obterem informações valiosas 
sobre as atrações mais visitadas.  Podem medir o retorno do 
investimento e o impacto em cada decisão que tomam. Como 
o SHUFFLE Campus (Active) está equipado com uma tomada 
elétrica, podem, por exemplo, mudar a sua geladaria móvel 
para o melhor local e ligar o seu congelador ao SHUFFLE mais 
próximo.

contribuir para uma visita 
memorável ao zoo?

Como pode o
SHUFFLE Campus (Active)SHUFFLE CAMPUS



8

www.schreder.com 

Copyright © Schréder S.A. 2020 - Schréder Iluminação S.A. - Rua da Fraternidade Operária, 3A - 2790-970 Carnaxide (Portugal) - As indicações, descrições e ilustrações 
precedentes têm um valor indicativo. Devido a um aperfeiçoamento constante os nossos produtos poderão sofrer modificações sem pré-aviso. Os nossos produtos podem apresentar 
caracteristicas diferente de acordo com os países a que se destinam, pelo que aconselhamos nos consulte.


