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Verrassend slim licht voor iedereen - Signify introduceert SpaceSense™ voor het WiZ-
systeem, een nog nooit eerder vertoonde bewegingsdetectietechnologie in de 
verlichtingsindustrie voor consumenten 
 
● Ontdek SpaceSense™, een nieuwe manier om jouw verlichting te automatiseren met behulp van 

wifi-detectietechnologie 

● Laat verlichting jouw dagelijks leven verrijken met handige functies die zijn gebundeld in de 
nieuwe WiZ-app V2 

● Pas de ruimte aan jouw stemming aan met de nieuwe armaturen en bedieningsaccessoires van 
WiZ 

● Fleur je tuin op met kleuren van de nieuwe WiZ outdoor String Light 
 
Eindhoven, Nederland - Signify (Euronext: LIGHT), de wereldleider in verlichting, introduceert een 
nieuwe app, functies en producten voor zijn slimme verlichtingssysteem van WiZ om het dagelijkse 
gemak van de gebruikers te vergroten. WiZ zorgt ervoor dat iedereen kan genieten van een 
comfortabeler, veiliger en kleurrijker huis dankzij het verrassend doordachte ecosysteem. Dat wordt 
nu nog slimmer met de nieuwe app, de baanbrekende functie SpaceSense™ en leuke nieuwe 
producten. De nieuwe WiZ-app V2 en de SpaceSense™-functie zijn beschikbaar vanaf eind september 
2022. 
 
Lampen met magische werking 
Voor het eerst sinds de lancering van het WiZ-systeem in 2016 wordt de app vernieuwd. De WiZ-app 
vormt de kern van het WiZ-ecosysteem en functioneert als de enabler van alle functies in de 
producten. In de nieuwe app zal SpaceSense™ gelanceerd worden, een nooit eerder geziene 
innovatie in de verlichtingsindustrie voor consumenten, ontwikkeld door WiZ. Deze baanbrekende 
functie is gebaseerd op wifi-detectietechnologie. Het tilt de domotica naar een nieuw niveau door 
gebruik te maken van wifi-signalen die al aanwezig zijn in de kamer om beweging te detecteren - 
zonder de noodzaak van speciale sensoren en batterijen. De wifi-signalen worden lichtjes verstoord 
wanneer mensen zich in een kamer bewegen. Door de kleine afwijkingen in de signaalsterkte als 
gevolg van deze verstoringen te meten, kunnen de WiZ-lampen bepalen of er een object in de kamer 
beweegt. De detectie is wederkerig en vereist geen zichtlijn tijdens de installatie, zoals het geval is bij 
een traditionele bewegingssensor op basis van passieve infraroodtechnologie (PIR). SpaceSense™ zal 
jouw kamers automatisch verlichten, door het licht te activeren wanneer je binnenkomt en weer uit 
te schakelen wanneer geen beweging meer wordt gedetecteerd. De gevoeligheid van het systeem 
kan worden aangepast, bijvoorbeeld om te voorkomen dat jouw huisdieren de verlichting aan- en 
uitschakelen terwijl ze de kamer in- en uitrennen. Om SpaceSense™ te gebruiken dien je minimaal 2 
lampen per kamer te installeren en deze te verbinden met de WiZ-app V2. Zodra SpaceSense™ is 
ingesteld, kan je zorgeloos genieten van het comfort van de slimme verlichting. 
 
 



 

 

 

"Bij WiZ hebben we de missie om slimme verlichting toegankelijker en zinvoller te maken in het 

dagelijks leven. Een baanbrekende functie als SpaceSense™ is weer een belangrijke stap in het 

realiseren van deze missie. Voor veel gebruikers was de noodzaak van extra hardware voor 

bewegingsdetectie in hun systeem complex, duur en omslachtig. Nu, voor de allereerste keer, 

neemt SpaceSense™ die obstakels weg, waardoor automatiseringen en andere geavanceerde 

voordelen van slimme verlichting voor iedereen toegankelijk worden", stelt Danny Lousberg, Head 

of Software Product Management van WiZ. 

 
Privacy en veiligheid zijn van het grootste belang bij het slimme verlichtingssysteem van WiZ. 
SpaceSense™ detecteert beweging door de verstoring in Wifi -golven die ontstaat door de beweging 
van de gebruiker. Het detecteert niet de exacte locatie van mensen en herkent ook geen gezichten. 
Alle detectiegegevens worden lokaal verwerkt zonder naar het internet of een cloudservice verstuurd 
te worden. Deze functie is volledig opt-in, zodat alle WiZ-gebruikers zelf kunnen beslissen of ze er al 
dan niet gebruik van willen maken. SpaceSense™ kan worden ingeschakeld voor de meeste nieuwe 
producten die na september 2021 worden geïntroduceerd en alle Connected by WiZ-producten - 
inclusief het WiZ-merk, Philips Smart LED en andere merken die op de WiZ connected app werken. 
 
Neem de verlichting in eigen hand 
Naast SpaceSense™ zit de WiZ-app V2 vol met andere verrassingen en spannende nieuwe functies. 
De gloednieuwe gebruikersinterface zorgt voor een nog intuïtievere ervaring wat het dagelijks leven 
nog gemakkelijker maakt. Over alles is nagedacht om verlichting te bieden die reageert en zich 
aanpast aan jouw behoeften.   
 
De nieuwe WiZ-app V2 is ontworpen voor meer controle en om acties zo eenvoudig mogelijk te 
maken: minder tikken om de gewenste actie te bereiken, minder visuele ruis en vlottere interacties. 
Hij brengt eenvoudige kamerbediening terug tot slechts één tik. De app geeft je een overzicht van 
alle kamers op het beginscherm, zodat je meteen kan zien welke lampen aan zijn, hun 
helderheidsniveau en de gebruikte standen. Met een simpele beweging van jouw vinger over de 
kamertegel kan je de sfeer aanpassen aan jouw stemming, de helderheid wijzigen of groepen van 
apparaten bekijken - het gaat snel en moeiteloos.  
 
De functie Quick Action is bedoeld om jouw verlichting sneller en specifieker aan jouw behoeften aan 
te passen, zodat je in de nieuwe app jouw eigen, gepersonaliseerde snelle taken kan uitvoeren. 
Schakel jouw bedlampje in om te lezen, gezellige verlichting in de eetkamer voor het diner of 
feestverlichting wanneer je zin hebt om te dansen. Pas de hele kamer aan met slechts één tik! Je kan 
jouw eigen snelle taken creëren die gericht zijn op meerdere lampen, zoals jij dat wil en onafhankelijk 
van andere gebruikers in huis.   
 
De functie Light Scene Management laat jouw creativiteit tot leven komen door een scène voor een 
kamer te creëren. Met deze nieuwe functie kan je een snapshot maken van de huidige toestand van 
de kamer, de lichtinstellingen naar wens aanpassen, kiezen op welk apparaat dit van toepassing is en 
de scène een naam geven. Vervolgens roep je verschillende scènes op in de app of met de 
spraakbesturing van Siri en je hebt meteen een andere sfeer.  
 
Net als de huidige WiZ-App, is de nieuwe WiZ-app V2 de kern van het WiZ-ecosysteem. Alle WiZ- en 
Connected by WiZ-producten die ooit zijn geproduceerd zijn compatibel met de WiZ-app V2. 
 



 

 

 
 
 
Een comfortabeler, veiliger en kleurrijker huis 
Om het gebruikers gemakkelijker te maken om overal in huis van de WiZ-beleving te genieten, breidt 
WiZ zijn portfolio voortdurend uit met nieuwe types lampen en armaturen.  
 
De Mobiele draagbare lamp op batterijen is ideaal om elk hoekje binnen- en buitenshuis echt 
uitnodigend te maken. Met haar zachte handvat en comfortabele grip kan de lamp overal veilig en 
gemakkelijk worden meegenomen. De lamp kan elke plek binnen of buiten het huis sfeervol 
verlichten voor het ultieme gezellige gevoel. Ze heeft een ontwerp met twee zones dat een prachtig 
geleidelijk kleurverloop creëert met dynamische lichtmodussen, zodat je kan kiezen tussen twee 
verschillende lichtkleuren en een persoonlijke sfeer kan creëren. Naast de slimme bediening met app 
of stem, beschikt de lamp over een touch panel voor snelle bediening: bepaal de sfeer met de 
aan/uit-knop, vooraf ingestelde modus en dimfuncties.  
 
Wanneer je zin hebt om elke hoek met kleuren te versieren, geeft de Pole vloerlamp je die edgy vibe 
waar je naar op zoek bent. Plaats deze vloerlamp rechtop in een hoek en ze zorgt voor de gewenste 
sfeer met groothoek wall-wash effecten. Verwijder de voet en plaats de lamp horizontaal onder jouw 
stoel of achter de TV voor de perfecte filmavond. Ze heeft ook een ontwerp met twee lichtzones, 
zodat je unieke verlichtingservaringen kan mengen en je creativiteit naar een hoger niveau kan tillen.  
 
Een andere toevoeging aan de familie van WiZ tafel- en vloerlampen is de Bar Linear Light. Deze 
slanke staaf verspreidt een overvloed aan kleuren en is makkelijk in te passen in kleine ruimtes. Je 
kan de lamp op een van de zijkanten kantelen om de lichthoek aan te passen. Deze lamp is de juiste 
keuze om elke ruimte in huis speelser te maken - of het nu gaat om het accentueren van een 
interieur, een vitrinekast of een boekenplank. 
 
Als je op zoek bent naar een slimme manier om de ruimte te verlichten, dan is de Panel plafondlamp 
ideaal, met zijn slanke en strakke design dat past bij elke interieurstijl. De WiZ Panels zijn verkrijgbaar 
in twee verschillende maten en kleuren. Creëer de juiste sfeer voor de overgang van werk naar rust 
met instelbaar koel tot warm wit licht en afstembare helderheid. Dit nieuwe LED-paneel is niet alleen 
eenvoudig te installeren, maar zorgt ook voor een gelijkmatige lichtverdeling voor het comfort van 
jouw ogen. 
 
WiZ begeeft zich ook buitenshuis met zijn eerste buitenlamp, de multicolor String Light. Verlicht 
jouw tuin of balkon met wel 16 miljoen kleurenopties! De String Light is volledig waterdicht en 
weerbestendig en biedt witte en gekleurde verlichting, zodat je nu zowel de buitenkant als de 
binnenkant van je huis voor elk seizoen kan verfraaien. Als je na een lange dag een ontspannen of 
gezellige avond in de tuin wilt doorbrengen, dan geeft het warme witte licht je het intieme gevoel 
waar je naar op zoek bent. Met de Dynamic lichtmodus kan je jouw feestelijke verlichting 
personaliseren en de 12 LED-lampen zullen willekeurig verschillende kleuren weergeven op basis van 
de gekozen lichtmodus. Een gemakkelijke manier om de perfecte sfeer te creëren met jouw familie 
en vrienden, of het nu voor een tuinfeest, Halloween of Kerstmis is! Beschikbaar vanaf oktober.  
 
 
 
 
 



 

 

 
Met de laatste nieuwe accessoire, de Smart Button, kan je de verlichting bedienen met slechts één 
druk op de knop. Net als de andere WiZ-bedieningsaccessoires stuurt de draagbare knop draadloze 
instructies rechtstreeks naar jouw verlichting zonder via jouw wifi-router te gaan, zodat hij ook werkt 
als er geen wifi beschikbaar is. Plak hem gewoon aan de muur met de meegeleverde muurplaat of op 
een metalen oppervlak zoals jouw koelkast door middel van een magneet aan de achterkant. De 
Smart Button bedient alle WiZ- en Connected by WiZ-lampen. 
 
Beschikbaarheid 

• WiZ-app V2 (beschikbaar vanaf eind september 2022) 
 

• SpaceSense™ (beschikbaar vanaf eind september 2022) 
 

• WiZ Mobiele draagbare lamp (reeds beschikbaar) 
Adviesprijs: € 89,99  
 

• WiZ Pole vloerlamp (reeds beschikbaar) 
Adviesprijs: € 129,99  
 

• WiZ Bar Linear light (reeds beschikbaar) 
Adviesprijs: € 49,99 
 

• WiZ Smart button (reeds beschikbaar) 
Adviesprijs: € 29,99  
 

• WiZ Panel plafondlamp in zwart of wit (beschikbaar vanaf september 2022)  
Adviesprijs: € 79,99 - € 109,99  

 

• WiZ Outdoor String Light (beschikbaar vanaf oktober 2022) 
Adviesprijs: € 119,99  

 
Over WiZ Connected 
WiZ Connected is een leverancier van Internet of Things-softwareoplossingen die zich richt op het 
leveren van gebruiksvriendelijke, op Wifi gebaseerde slimme verlichting. WiZ is eigendom van Signify, 
de wereldleider in verlichting, en bedient zowel consumenten- als professionele markten in meer dan 
70 landen. Meer informatie over WiZ Connected en hoe hun innovatieve, geconnecteerde 
verlichtingsoplossingen het dagelijkse leven eenvoudiger maken, vind je op 
https://wizconnected.com. 

--- EINDE --- 
 
Voor meer informatie kan je contact opnemen met: 
 
PR Manager Signify Benelux 
Dominique Zaman 
E-mail: dominique.zaman@signify.com 
Tel : +32 494 84 33 54 
 
 
 

https://wizconnected.com/
mailto:dominique.zaman@signify.com


 

 

Over Signify 
Signify (Euronext: LIGHT) is wereldleider in verlichting voor professionals en consumenten en 
verlichting voor het Internet of Things. Onze Philips producten, Interact connected lighting systemen 
en dataverzamelingsservices bieden bedrijfswaarde en transformeren het leven in huizen, gebouwen 
en publieke ruimtes. Met een omzet in 2021 van EUR 6,9 miljard, ongeveer 37.000 werknemers en 
een aanwezigheid in meer dan 70 landen, benutten we het buitengewone potentieel van licht om de 
kwaliteit van het leven van mensen te verrijken en voor een duurzame wereld. We werden 
CO2 neutraal in 2020, staan sinds onze IPO in de Dow Jones Sustainability World Index voor vijf jaar 
op rij, en werden uitgeroepen tot Industry Leader in 2017, 2018 en 2019. Nieuws over Signify is te 
vinden op onze Newsroom, en op Twitter, LinkedIn en Instagram. Informatie voor investeerders kan 
worden gevonden op onze Investor Relations pagina. 
 

https://www.signify.com/nl-be
https://www.lighting.philips.com/
https://www.interact-lighting.com/nl-be
https://www.signify.com/nl-be/our-company/news/press-releases/2020/20201103-signify-achieves-carbon-neutrality-and-sets-course-to-double-its-positive-impact-on-the-environment-and-society
https://www.signify.com/nl-be/our-company/news/press-releases/2020/20201103-signify-achieves-carbon-neutrality-and-sets-course-to-double-its-positive-impact-on-the-environment-and-society
https://www.signify.com/nl-be/sustainability
https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/esg/dow-jones-sustainability-world-index/#overview
https://www.signify.com/global/our-company/news/press-releases/2019/20190916-signify-named-industry-leader-in-2019-dow-jones-sustainability-index
https://www.signify.com/global/our-company/news/press-release-archive/2017/20170907-philips-lighting-named-industry-leader-in-the-2017-dow-jones-sustainability-index
https://www.signify.com/global/our-company/news/press-releases/2018/20180913-signify-named-industry-leader-2018-dow-jones-sustainability-index
https://www.signify.com/global/our-company/news/press-releases/2019/20190916-signify-named-industry-leader-in-2019-dow-jones-sustainability-index
https://www.signify.com/nl-be/our-company/news
https://twitter.com/Signifycompany
https://www.linkedin.com/company/signifycompany/
https://www.instagram.com/signifycompany/
https://www.signify.com/global/our-company/investors

