
A sua cidade 
inteligente como quer



“A Schréder Hyperion baseia-se em mais 
um século de experiência, conhecimentos 
e engenharia da Schréder para apoiar as 
cidades com um portfólio especializado de 
soluções inteligentes relevantes para as 
cidades.

Além disso, a Schréder Hyperion trabalha 
com parceiros em todo o mundo, para 
complementar os produtos atuais e criar 
oportunidades adicionais para as cidades».

NICOLAS KEUTGEN
Chief Innovation Officer da Schréder
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Soluções inteligentes e 
conectadas Schréder 

Com a Schréder Hyperion, a Schréder molda a evolução das cidades 
inteligentes.

Mais de 60 especialistas em 
computação na nuvem, ciber 
segurança, linguagem de máquinas, 
IoT e análise de dados trabalham 
de perto com os clientes no 
sentido de desbloquear o potencial 
das infraestruturas urbanas para 
enfrentar os desafios significativos da 
sociedade. 

Localizada no novíssimo campus 
universitário na Nova School of 
Business and Economics (Nova SBE) 
em Carcavelos (região de Lisboa), 
a Schréder Hyperion tem como 
objetivo planear espaços urbanos, 
reestruturar a infraestrutura existente 
e desenvolver sistemas digitais com 
base em luminárias. 

A Schréder Hyperion fornece 
informação prática, formação e 
soluções, para facilitar a transição 
para cidades mais inteligentes e mais 
sustentáveis. 

Este centro de excelência está 
estrategicamente implantado na 
zona de Lisboa para tirar o máximo 
partido do forte talento tecnológico 
aqui existente. A cidade orgulha-se de 
um número notavelmente elevado de 
engenheiros qualificados per capita, 
pelo que a Schréder Hyperion procura 
aproveitar o próspero ecossistema 
tecnológico internacional através da 
colaboração e da implementação de 
iniciativas de investigação.

Inovação e inspiração  
para cidades inteligentes

+350,000 +2,300 4th

anos de  
experiência

pontos de luz 
conectados

projetos geração

+12
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A iluminação artificial tem feito parte da experiência 
urbana desde os tempos antigos. Ao longo dos 
anos, a tecnologia tem vindo a desenvolver-se para 
proporcionar um melhor desempenho. Agora, as 
soluções de controlo trazem uma nova camada de 
benefícios tangíveis que maximizam o retorno do 
investimento.

Porquê 
conectividade 
& controlo ?

4



FÁCIL IMPLANTAÇÃO
 > Inventário preciso de ativos
 > Comunicação direta de falhas
 > Serviço otimizado/planeamento intencional
 > Melhor controlo de custos
 > Flexibilidade e escalabilidade

CIDADES EM QUE GOSTAMOS DE VIVER
 > Segurança, conforto e bem-estar sem 
perturbações

 > Menos falhas reportadas
 > Sentimento de que os recursos estão                
a ser bem utilizados

 > Sentimento de orgulho

APOIAR UMA VISÃO
 > Maximização da poupança de energia e 
minimização da pegada de carbono

 > Fácil adaptação para eventos/evolução do 
planeamento urbano

 > Dados exatos para decisões informadas
 > Pronto para aplicações em cidades inteligentes: 
ligação fácil com dispositivos urbanos IoT

GESTÃO EFICIENTE
 > Preparação e acompanhamento melhorados
 > Interface para trabalhar eficazmente com as 
cidades e outros intervenientes

 > Comissionamento Plug-and-play

DECISORES
POLÍTICOS

OPERADORES
SERVIÇOS 
TÉCNICOS

DA CIDADE

CIDADÃOS
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Primeiro, a sua jornada 
depois a tecnologia correta

As cidades precisam de soluções à 
medida que lhes permitam embarcar 
numa viagem. Não podem escolher 
uma solução única que sirva a todos. 
Começamos com a compreensão 
da singularidade da sua cidade, dos 
seus pontos críticos, e das suas 
oportunidades.

A Schréder cria, aconselha, inova e 
integra soluções assentes na iluminação. 
Apoiamos os nossos clientes até ao fim. 
Alinhamos o valor com os seus objetivos 
a curto e médio prazo, mantendo ao 
mesmo tempo a sua visão a longo 
prazo.

Queremos compreender como 
funciona a sua cidade a fim de 
oferecer abordagens inovadoras e 
novas soluções com benefícios para 
além da iluminação. Não se trata da 
tecnologia - esta é a nossa competência 
e perícia - trata-se de descobrir o que 
pode ser feito para melhorar bairros e 
comunidades através da implantação 
das soluções certas nos locais certos.

Ser uma smart city não é um objetivo por si mesmo 
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Plataforma líder de gestão de cidades
Caraterísticas
Segurança
Experiência do 
utilizador
Escalabilidade
Serviços

SMART
Schréder EXEDRA Smart é o sistema de gestão de 
iluminação mais avançado do mercado para controlar, 
monitorizar e analisar os candeeiros de rua de uma forma 
fácil e intuitiva. Está centrado na gestão inteligente da 
iluminação e pode integrar aplicações inteligentes, tais como 
a capacidade de adaptar os níveis ou a temperatura de cor 
da luz ou construir cenários de iluminação à medida através 
da utilização de sensores PIR ou radares

PRO
 A versão Schréder EXEDRA Pro baseia-se na oferta Smart, 
mas fornece uma experiência mais adaptada e flexível ao 
cliente, abrindo o caminho para aplicações inteligentes na 
cidade que vão para além da iluminação. Foi concebida para 
clientes que procuram a opção de adicionar valor para além 
da iluminação na sua espinha dorsal de iluminação.
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A arquitetura da plataforma Schréder 
EXEDRA foi concebida para interagir 
com outras soluções de software e 
hardware sem qualquer problema. 
Como isto é possível? Ao contrário dos 
sistemas proprietários que impedem a 
interoperabilidade e geram integrações 
dispendiosas ou bloqueadas pelo 
fornecedor, a Schréder EXEDRA é uma 
solução que se baseia totalmente em 
normas e protocolos abertos.  

Com alianças e parceiros como uCIFI, 
TalQ ou D4i, a Schréder desempenha 
um papel fundamental no caminho da 
standarização. O nosso compromisso 
comum é fornecer soluções concebidas 
para a integração vertical e horizontal 
da IoT. Do corpo (hardware) ao idioma 
(modelo de dados) e à inteligência 
(algoritmos), todo o sistema Schréder 
EXEDRA baseia-se em tecnologias 
partilhadas e abertas.

Esta plataforma interoperável assegura 
que os clientes podem ligar sistemas/
dispositivos existentes ou de terceiros 
à Schréder EXEDRA e até significa que 
estamos abertos a trabalhar com os 
nossos concorrentes.

Standards para permitir  
soluções IoT personalizadas

NUVEM
TERCEIROS

NUVEM
CONECTORES

UTILIZADORSERVIDOR
TRÁFEGO METEO LIXO
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O fim das redes de comunicação 
sem fios proprietárias para cidades 
inteligentes e serviços públicos

A Aliança uCIFI está aberta a qualquer empresa industrial, 
de consultoria, cliente final, autoridade pública, utilidade 
pública e outras entidades que estejam empenhadas 
em desenvolver soluções abertas não proprietárias para 
desbloquear os mercados da cidade inteligente e da 
energia inteligente.

A uCIFI visa definir um modelo de dados unificado para 
todos os objetos da cidade inteligente, baseado no formato 
de dados OMA LwM2M normalizado. O modelo de dados 
uCIFI é adequado para implementação em qualquer rede 
IoT, incluindo LoRaWAN, NB-IoT, 802.15.4G redes de malha 
sem fios, bem como redes proprietárias IoT

www.ucifi.com

O nosso ecosistema de parceiros 
para uma tecnologia agnóstica

O protocolo global da cidade 
inteligente

O Consórcio TALQ visa definir um protocolo global de 
software de gestão central de cidades inteligentes para 
configurar, controlar, comandar e monitorizar redes 
heterogéneas de dispositivos de cidades inteligentes.

O TALQ fornece respostas aos principais desafios da 
construção de cidades realmente inteligentes, incluindo 
o aumento da segurança e conforto dos habitantes, a 
redução do consumo de energia e das emissões de CO2 
em todo o mundo e o aumento da eficiência dos custos 
para os operadores que gerem uma cidade inteligente.

www.talq-consortium.org

Interoperabilidade de luminárias, 
sensores e/ou nós de comunicação

O consórcio Zhaga juntou forças com a DiiA para produzir 
uma única certificação Zhaga-D4i que combina as 
especificações de conectividade exterior Zhaga Book 18 
versão 2 com as especificações D4i da DiiA para intra-
luminária DALI.

Esta certificação abrange todas as caraterísticas críticas, 
incluindo ajuste mecânico, comunicação digital, relatório 
de dados e requisitos de potência dentro de uma única 
luminária, assegurando a interoperabilidade plug-and-play 
das luminárias (controladores) e periféricos, tais como nós 
de conectividade.

www.zhagastandard.org

Serviços de computação em nuvem 
abertos, flexíveis e seguros

Microsoft Azure é um conjunto sempre em expansão de 
serviços em nuvem fornecidos com os mais altos níveis de 
confiança, transparência, conformidade com as normas e 
cumprimento regulamentar.

Microsoft Azure oferece a liberdade de construir, gerir e 
implementar aplicações numa rede massiva e global, 
utilizando as ferramentas e estruturas favoritas dos 
clientes. Proporciona segurança desde o início, apoiada por 
uma equipa de peritos, e conformidade proativa em que as 
empresas, os governos e startups confiam.

www.azure.microsoft.com
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O céu 
é o limite
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Uma cidade bem gerida nunca deixa de procurar 
oportunidades para inovar

O trabalho árduo de construir uma 
cidade inteligente é uma viagem, não 
um destino: há sempre espaço para 
melhorias. Com a EXEDRA, a Schréder 
desenvolveu uma plataforma à prova 
de futuro que integra esta necessidade 
constante de enfrentar novos desafios 
e de evoluir com a tecnologia. Sabemos 
que as melhores soluções são as 
construídas ao longo do tempo através 
da agilidade e da abertura.

Para se manter atualizada, a Schréder 
adotou uma abordagem tecnológica 
agnóstica. O que é que isto significa? 
Confiamos em normas e protocolos 
abertos para conceber uma arquitetura 
capaz de interagir sem problemas com 
soluções de software e hardware de 
terceiros. As cidades inteligentes devem 
ser plataformas de inovação, tal como a 
Schréder EXEDRA.

Quebrar os blocos
Neste mundo em blocos, a Schréder EXEDRA é uma solução inclusiva e 
disruptiva. A plataforma foi concebida para desbloquear a interoperabilidade 
completa, uma vez que oferece: 

 A capacidade de controlar dispositivos (luminárias) de outras 
marcas

 A capacidade de gerir controladores e de integrar sensores de 
outras marcas

 A capacidade de ligação com dispositivos e plataformas de 
terceiros

A Schréder EXEDRA permite uma abordagem com ecossistemas parceiros para 
fornecer soluções infinitas às cidades.

Faça parte dos 18%!
Atualmente, 82% das iniciativas de cidades inteligentes 
falham devido a uma falta de maturidade e abertura. EXEDRA, 
a 4ª geração de soluções ligadas à Schréder, é o seu passaporte 
para se juntar ao clube dos 18% dos vencedores.
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No topo do 
jogo
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 Painel de controlo 
totalmente configurável

 Personalizar o seu ambiente de trabalho: 
adicionar, mover, redimensionar e 
organizar widgets para cada painel de 
instrumentos pessoal.

 Gestão integrada de 
inventário e dispositivos

 Recuperar, criar, editar ou apagar 
luminárias, controladores de armários, 
contadores, cabos elétricos, sensores...

 Estado do dispositivo 
em tempo real

 Mantenha-se ligado à sua rede. Navegue 
numa vista de mapa para verificar os 
indicadores-chave de desempenho e o 
estado do dispositivo. E geri-los quando 
necessário. 

 Horários de iluminação
 Programe a sua iluminação. Crie e 

edite os seus perfis de dimming com 
base em infinitas variáveis (dias de 
calendário, ocasiões especiais, estação 
do ano, etc.). Atribua estas regras a 
grupos configuráveis de luminárias.   

 Iluminação dinâmica
 Maximize os seus benefícios associando 

sensores a grupos de luminárias para 
ativar cenários de iluminação pré-
definidos. 

 Relatórios, alarmes e 
análise de dados

 Antecipar e reagir em tempo real. 
Configurar as mensagens de aviso, 
obter informações úteis utilizando os 
relatórios. Usar os dados agregados 
para tomar decisões informadas. 

 Gestão do consumo de 
energia

 Manter as contas sob controlo. 
Monitorizar, medir, comparar. A Schréder 
EXEDRA tem todas as caraterísticas 
relevantes para o ajudar a melhorar a 
eficiência energética

 Sistema de bilhética
 Organizar operações de campo através 

de um sistema de bilhética totalmente 
integrado que o ajudará a otimizar a 
gestão e manutenção dos seus bens. 

 Automatização
 Aproveite o centro de automatização 

Schréder EXEDRA para personalizar 
sequências avançadas de ações 
automatizadas com base nas condições 
e regras por si definidas

 Gestão de utilizadores
 Distribuir papéis e direitos a todos 

os intervenientes nos projetos, de 
acordo com as suas missões e 
responsabilidades.

 Multi-clientes
 Configurar e gerir diferentes zonas 

de forma independente. Graças à 
arquitetura multi-clientes da Schréder 
EXEDRA, os empreiteiros, os serviços 
públicos ou as grandes cidades são 
capazes de segregar zonas.

 Solução de aplicação
 Ligar diferentes tipos de hardware 

de vários fabricantes à EXEDRA. Isto 
aplica-se tanto ao controlo de luz como 
a outras aplicações: monitorização 
ambiental, água inteligente, rede 
inteligente, estacionamento inteligente, 
resíduos inteligentes e muito mais.

Quando se trata da experiência do utilizador, a Schréder EXEDRA fornece o 
mais intuitivo e abrangente Sistema de Gestão de Cidades
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A simplicidade é a 
última sofisticação
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 Auto-comissionamento
 Schréder EXEDRA é uma solução plug-and-play. Como um sistema 

sem gateways utilizando a rede celular, um processo inteligente de 
comissionamento automático reconhece, verifica e recupera os dados do 
dispositivo de iluminação para a interface do utilizador. 

 Auto-inventário
 Os dados das luminárias Schréder são recuperados automaticamente 

e atualizados na plataforma EXEDRA graças a uma etiqueta RFID. Para 
luminárias de outras marcas, os dados de ativos também podem ser inseridos 
na plataforma através de um ficheiro CSV

 Iluminação dinâmica
 A malha auto-regenerativa entre os controladores de luminárias permite que 

a iluminação adaptativa em tempo real seja configurada diretamente através 
da interface do utilizador. 

 Automação
 A Schréder EXEDRA integra um motor de automatização. Os gestores 

municipais podem utilizar esta poderosa ferramenta para definir rotinas 
personalizadas e ações automatizadas com base em regras e condições que 
definem para simplificar operações e automatizar tarefas repetitivas. 

AUTO-DETEÇÃO

IMPLANTAÇÃO
RÁPIDA & FÁCIL

AUTO-TESTE

GEOLOCALIZAÇÃO

AUTO-CONEXÃO

DISPONÍVEL ONLINE

1.

4.

5.

2.

3.
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Grandes intuições, 
grandes decisões
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Benefícios da tomada de decisões baseada em 
dados com o Schréder EXEDRA

Os dados são ouro, mas isso não significaria que 
tenha de se tornar um mineiro. A Schréder EXEDRA 
apresenta-os com toda a clareza que necessita para 
orientar as decisões e gerir a sua cidade.

A Schréder EXEDRA recolhe 
grande quantidade de dados 
a partir de dispositivos finais, 
agregando, analisando e exibindo-
os intuitivamente para ajudar os 
utilizadores finais a tomar as ações 
certas. A Schréder EXEDRA contribui 
para a manutenção das infraestruturas 
da cidade, para proporcionar 
consistentemente segurança, 
conforto e bem-estar aos cidadãos. 

Através de ferramentas avançadas de 
análise de dados, apresentadas tanto 
visualmente como em relatórios, a 
Schréder EXEDRA é uma poderosa 
ferramenta para a eficiência, 
racionalização e tomada de decisões. 
A curto prazo, trata-se dos benefícios 
financeiros e operacionais diretos. No 
entanto, a longo prazo, trata-se de 
grandes decisões estratégicas que irão 
moldar o futuro.

Redução de 
custos

Reação mais 
rápida

Melhoria 
contínua

Informação 
para tomada de 

decisões

Melhor 
planeamento
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Protegido em 
qualquer lugar
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A Schréder EXEDRA fornece segurança de dados de última geração com 
práticas de encriptação, marcação, e gestão de chaves que protegem os 
dados em todo o sistema e serviços associados. Além disso, a Schréder 
também implementa ferramentas para reforçar ainda mais a segurança e 
satisfazer as normas internacionais, juntamente com as necessidades dos 
clientes locais. Está seguro com a Schréder!

Para enfrentar os desafios de 
segurança, a Schréder EXEDRA segue 
uma abordagem multi-camadas, onde 
são tomadas medidas de segurança 
específicas a nível de dispositivos, 
comunicações e nuvens. Esta 
metodologia de segurança proporciona 
uma análise contínua dos vetores 
de risco de segurança e mitigação 
de ameaças através de processos e 
mecanismos de segurança.

A Schréder não é proprietária dos 
seus dados mas é responsável pelos 
mesmos. A Schréder empreende 
todos os meios para proteger os 
dados contra o acesso não autorizado 
e a corrupção ao longo do seu ciclo de 

vida. A nossa estratégia de segurança 
de dados protege os dados em todas 
as plataformas e serviços.

A Schréder também implementa 
ferramentas para garantir:

 Residência de dados
 Isolamento de dados
 Identidade isolada
 Acesso isolado
 Gestão isolado de dispositivos 
 Medição isolado de 

dispositivos 
 Análise isolada do desempenho
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O seu  

caráter
Cada cidade tem um espírito, uma 

alma que vem dos seus habitantes, 
indústrias e cultura. As soluções à 
medida reforçam a sua identidade 

única e deixam as ruas urbanas contar 
a sua história. A Schréder trabalha 

consigo para destacar o seu caráter.

A sua 

comunidade
Os cidadãos precisam de lugares e 
momentos para respirar fundo e para 
se reorientarem. Almoço de yoga 
no parque, um passeio pela ponte 
depois do trabalho, explorando o 
mercado noturno.... As cidades mais 
espetaculares ganham vida depois 
do anoitecer, com datas, eventos 
ou momentos especiais. A Schréder 
trabalha consigo para iluminar a sua 
comunidade.

A Schréder partilha com os seus clientes a missão de criar cidades nas quais 
as pessoas adoram viver. Este objetivo é encarado numa abordagem sem 
compromissos através de quatro pilares. Percorrer todo o caminho para 
alcançar esses quatro pilares exigiu um investimento no desenvolvimento de 
soluções inteligentes que vão para além da iluminação.

#whycompromise
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O seu 

ambiente
A flora, a fauna e as estrelas no céu 

noturno são todas uma parte vital da 
experiência urbana. Uma iluminação 

mal orientada, intensa e de tonalidade 
azul pode perturbar animais, insetos, 

plantas, e o nosso sono. Utilizamos 
a nossa perícia para inovar e criar 

condições sustentáveis e saudáveis 
para todos nós. A Schréder trabalha 

consigo para respeitar o seu ambiente.

O seu 

futuro
Há mais de um século, que a 
Schréder ajuda as cidades a reduzir 
o seu consumo de energia e a utilizar 
materiais duráveis. Estamos a trabalhar 
com parceiros urbanos em todo o 
mundo para criar modelos de negócio, 
sistemas e soluções de iluminação que 
garantam que as gerações vindouras 
também tenham horizontes brilhantes. 
A Schréder trabalha consigo para 
garantir o seu futuro.
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investimento à prova de futuro  

Perfil do cliente
Gestor de iluminação 
que pretende ligar todo o 
esquema de iluminação 
com uma solução de 
controlo sustentável.

Desafio
Ligar à distância e 
assumir o controlo de 
uma infraestrutura de 
iluminação construída 
ao longo de anos com 
luminárias, controladores 
e sistemas centrais 
de controlo díspares 
adquiridos a vários 
fornecedores.

Solução
Schréder EXEDRA 
reunifica a rede com 
a sua capacidade de 
controlar nós ligados 
em tomadas Zhaga/
NEMA e luminárias de 
vários fabricantes. Com 
uma API, a EXEDRA 
pode interagir com 
sistemas de gestão de 
ativos de terceiros para 
fundir todo o esquema 
numa plataforma única, 
moderna, perspicaz e de 
fácil utilização

Impacto
Livrar-se de uma 
situação sem saída para 
iniciar uma nova era com 
uma solução tecnológica-
agnóstica que assegura 
a liberdade de escolha 
do investimento e dos 
alicerces da cidade para 
bens futuros.
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Maximizar 
a marca da cidade

Perfil do cliente
Autoridades locais ansiosas por preservar o seu 
património e o seu potencial de atratividade.

Desafio
Os lugares icónicos atraem turistas, geram 
receitas para a economia local e contribuem 
para a grandiosidade de uma cidade. Mas na 
era dos meios de comunicação social, um mau 

zumbido pode facilmente vir de uma foto de um ambiente 
negligenciado ou de posts azedos sobre uma experiência 
urbana dececionante. Manter os lugares com uma boa 
iluminação é simultaneamente um imperativo e um desafio 
para uma cidade.

Solução
A Schréder EXEDRA não fornece apenas 
monitorização em tempo real de ativos urbanos 
ligados, tais como luminárias, caixotes de 
lixo ou WiFi público. Graças ao seu centro de 

automatização, pode definir regras condicionais, criar alarmes 
e automatizar a emissão de notas para otimizar as operações 
de manutenção no local. Todos os dispositivos IoT que utilizam 
as mesmas normas abertas para dados e comunicação podem 
integrar a plataforma sem problemas. E claro, nestes locais 
icónicos, a iluminação pode ser adaptada de acordo com 
horários específicos para eventos especiais.

Impacto
Melhor do que uma dispendiosa campanha 
publicitária, visitantes e turistas satisfeitos 
fornecem promoção 100% gratuita da cidade e 
das suas jóias patrimoniais nas redes sociais, 

serviços de vídeo, blogs e outros conteúdos gerados pelos 
utilizadores e plataformas de avaliação.
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Perfil do cliente
Autoridades locais que procuram o desenvolvimento 
sustentável da comunidade.

Desafio
Praças e ruas comerciais encantadoras atraem 
residentes e visitantes a lojas, bares e restaurantes. 
As pessoas estão mais dispostas a passar tempo 

fora ao anoitecer. Mas uma propagação descontrolada de 
atividades noturnas pode entrar em conflito com a aspiração 
natural dos residentes a sossego após a hora de dormir.

Solução
A Schréder EXEDRA capacita a infraestrutura 
de iluminação a influenciar positivamente o 
comportamento e a corresponder aos ciclos naturais 

do corpo humano. Quando a noite cai e as praças e ruas estão 
vazias, as luminárias ligadas adaptam o nível de iluminação e a 
temperatura da cor para diminuir a perturbação da luz para os 
cidadãos que vivem nessa área, para se adaptarem aos seus 
ritmos circadianos, e assim facilitar o processo biológico de ir 
dormir. Como tudo isto acontece de forma normal , as pessoas 
são naturalmente encorajadas a abandonar a área e regressar a 
casa.

Impacto
As pessoas vivem juntas em harmonia: as atividades 
económicas locais podem desenvolver-se em 

sintonia com os residentes locais. As boas práticas reduzem o 
ruído, a criminalidade, o vandalismo e outros distúrbios urbanos 
típicos.

Criar harmonia  
para a comunidade
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Maximizar      
economia e segurança

Perfil do cliente
Responsáveis e Consultores financeiros e de segurança.

Desafio
Manter o orçamento sob controlo ao mesmo tempo que se 
proporciona a maior segurança aos cidadãos em locais com 
atividade noturna aleatória.

Solução
A Schréder EXEDRA permite a criação de cenários de 
iluminação incluindo os perfis de dimming mais eficientes 
e caraterísticas de luz a pedido com base na deteção por 
sensores. A seleção do(s) sensor(es) a que as luminárias 
reagem e os parâmetros de configuração associados (i.e. 
atraso de ativação, tempo de espera) são facilmente atribuídos 
aos controladores de luminárias. Os eventos de deteção 
geram dados úteis para a tomada de decisões sobre futuros 
investimentos e prioridades.

Impacto
A economia em despesas de iluminação liberta orçamento 
para outras áreas. Também minimiza a sua pegada de carbono. 
Com o aumento dos níveis de iluminação aquando da deteção, 
os cidadãos desfrutam de uma sensação de segurança e 
bem-estar quando utilizam áreas críticas, tais como travessias 
pedonais, becos ou ciclovias isoladas
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Proteger a vida selvagem

Perfil do cliente
Autoridades locais que cuidam dos sítios naturais 
protegidos e da fauna no seu território. 

Desafio
Proporcionar a iluminação necessária aos cidadãos, 
minimizando ao mesmo tempo a perturbação de 
espécies e insetos sensíveis à luz.

Solução
A Schréder EXEDRA fornece uma solução de controlo 
flexível que permite a criação de vários grupos de 
luminárias programadas com cenários específicos 

para escurecimento e alterações de temperatura de cor. Na 
instalação, o sistema importa toda a informação relacionada com as 
configurações das luminárias escolhidas após um estudo cuidadoso 
da iluminação. Esta caraterística de inventário de ativos permite 
a implementação de soluções otimizadas do ponto de vista da 
conceção e do controlo.

Impacto
A vizinhança e o ecossistema natural coexistem de forma 
mais harmoniosa e criam uma comunidade sustentável.
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O fator  
Com base na confiança dos nossos clientes estabelecemos 
uma colaboração estreita e construímos relações abertas 
e duradouras. O nome EXEDRA personifica a abordagem 
única e notável da Schréder, centrada no cliente. 
Existem muitos sistemas de controlo no mercado, mas a 
Schréder EXEDRA tem um fator X com os nossos clientes 
no centro da nossa abordagem.
O objetivo da Schréder EXEDRA é deixar escolher o que 
coloca no centro do sistema. As suas necessidades são 
específicas e, nesse sentido, a Schréder EXEDRA abre um 
número infinito de possibilidades. 
Schréder EXEDRA tem a ver com eXperiência do cliente e 
eXceder eXpectativas!
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