
Fiți
 cu un

pas înainte

Iluminatul s-a schimbat foarte mult în ultimele decenii. În zilele noastre, pe lângă lumină, acesta 
contribuie la crearea unor spații mai sustenabile, mai eficiente din punct de vedere al costurilor  
și personalizate. Iluminatul a devenit inteligent – și va deveni și mai inteligent cu aceste 5 tendințe 
cheie pentru 2022. Aflați care sunt și cum vor influența afacerile dvs. și nevoile clienților dvs.

Iluminatul inteligent permite automatizarea luminii, personalizarea setărilor de  
iluminare și capturarea datelor pentru optimizarea operațiunilor. În acest fel, clienții 
dvs. se pot bucura de un mediu de lucru confortabil și pot îmbunătăți, în același 
timp, economiile de energie. Sistemul Interact oferit de Signify vă permite să faceți 
ușor un pas către iluminatul inteligent și poate fi actualizat oricând, oferind acces  
la și mai multe beneficii.

Dar știați că poate fi profitabil și pentru compania dvs.? 
• Atunci când este combinat cu un gateway, aveți acces la datele  

din sistemul de iluminat inteligent, care vă permit să urmăriți  
funcționarea și consumul de energie.

• Aceste informații sunt foarte utile pentru contractele de service  
cu clienții după instalare.

• Mesajele de alertă cu privire la defecțiuni și accesul de la distanță la  
date, în timp real, vă ajută să reduceți costurile pentru a vă servi clienții  
și, în același timp, să minimizați perioadele de nefuncționare.

Cinci tendințe de iluminat 
pentru 2022

#02 
Iluminat 

inteligent

#01  
Legislația UE

UE este convinsă de numeroasele beneficii ale  
LED-urilor și le pune în centrul atenției: odată cu  
implementarea Regulamentului UE privind proiectarea 
ecologică și a noii directive RoHS (Reducerea  
sub stan țelor periculoase), țările UE vor elimina  
treptat numeroase surse de lumină convenționale  
pentru a trece la un iluminat mai ecologic, eficient  
din punct de vedere energetic. 

Signify vă ajută să oferiți clienților soluția perfectă:  
cu iluminatul LED Philips pentru o înlocuire eficientă. 
Este timpul să trecem la LED – susținut de UE.

Mărcile noastre globale:



#03
Iluminatul are un efect profund asupra oamenilor. Motivul este simplu: lumina este cel mai puternic regulator al  
„ritmului circadian” – așa-numitul ceas biologic. Lumina are o calitate vizuală (care ne permite să vedem bine),  
o calitate biologică (care ne face să fim mai performanți) și beneficii emoționale (care ne fac să ne simțim bine). 
Combinația acestor elemente este esențială pentru bunăstarea oamenilor și reprezintă principiul de bază  
al iluminatului centrat pe om.

Iluminatul pentru bunăstare Signify combină iluminatul LED Philips de înaltă calitate cu capacitățile sistemului  
inteligent Interact. Pentru soluții de iluminat benefice pentru oameni, afaceri și mediu!

Există un consens din ce în ce mai larg că principala 
cale de infectare cu COVID-19 este aeriană. 
Îmbunătățirea calității aerului din interior și a ventilației 
este, prin urmare, una dintre cele mai eficiente 
modalități de a reduce riscul de a intra în contact  
cu agenți patogeni dăunători.

Oferiți clienților dvs. corpuri de iluminat Philips UV-C, 
de la Signify, pentru a facilita crearea nivelurilor nece-
sare pentru dezinfectarea aerului și a suprafețelor:

• Eficiență împotriva virusurilor1 și bacteriilor2

• Costuri de instalare și întreținere reduse
• Ușurință de aplicare3 de către profesioniști
• Proiectare bazată pe siguranță

Descoperiți cum soluțiile noastre de iluminat vă pot ajuta pe dvs. și clienții 
dvs. să profitați de pe urma tendințelor cheie de iluminat din 2022.

Găsiți tot ce aveți nevoie pe signify.com/instalatori

1 McDevitt et al., 2012; C.M. Walker and G. Ko, 2007 and C.V. Beggs and E.J. Avital, 2020
2 Mphahlele M. et al., 2015
3 Asistență oferită în instrucțiunile noastre de montare și ghidul de punere în funcțiune

Iluminatul orientat 

Vedeți bine
Îmbunătățiți confortul 

și nivelurile de lumină cu 
iluminatul LED Philips, care 

respectă cele mai înalte 
standarde.

Construiți bine
Creșteți atractivitatea 

comercială a oricărei clădiri, 
minimizând în același timp 

consumul de energie. Ajutați 
proprietarii de clădiri să 

îndeplinească criteriile de 
obținere a Certificării  
WELL a construcțiilor.

Simțiți-vă bine
Fiți deschizători de  

drumuri către spații de 
lucru sănătoase și mai  

captivante, cu un iluminat 
care oferă mai mult  
control personal.

Performați bine
Ajutați pe toată lumea  
să prospere la locul de 

muncă, cu lumina potrivită 
la momentul potrivit  

din timpul zilei.

#05 Calitatea  
aerului interior#04 Valul de 

renovare 
Când a început pandemia, economia Europei a fost  
grav afectată. Pentru a accelera redresarea economică 
și pentru a contribui, în același timp, la soluționarea 
schimbărilor climatice pe termen lung, Comisia 
Europeană a aprobat Pactul Ecologic European în 2020. 
Pactul ecologic constă într-un set de inițiative politice 
pentru a ajuta UE să atingă obiectivul ambițios de a  
deveni neutră din punctul de vedere al emisiilor  
de carbon până în 2050.

Una dintre modalitățile de a realiza acest lucru este prin 
finanțarea renovărilor și a proiectelor noi de iluminat, 
care utilizează LED-uri eficiente energetic și soluții de 
iluminat conectat. Aceste subvenții pot dubla rata de  
renovare a clădirilor și, prin urmare, ar putea fi  
interesante pentru compania dvs.!


