
Verlichten en beschermen

SHUFFLE



Schréder is de wereldwijde identiteit 
van meer dan 35 lokale bedrijven. Al 
meer dan een eeuw zijn we experts 
in ‘lightabilityTM’. We omarmen de 
kracht van licht om veranderingen 
te brengen die veel verder gaan dan 
verlichting. We verbinden mensen, 
maken ruimtes veiliger en effenen de 
weg naar de toekomst.

Met onze partners creëren we 
praktische, duurzame en mooie 
oplossingen die zijn toegesneden 
op locaties die zo divers zijn als het 
Colosseum van Rome, de grote markt 

van Brussel of de Kanaaltunnel.
Onze nieuwste innovatie is het gebruik 
van straatverlichting ter ondersteuning 
van de veiligheid in slimme steden, 
openbare ruimtes en commerciële 
locaties, om ervoor te zorgen dat 
mensen kunnen genieten van de 
omgeving in alle veiligheid.

2.600 medewerkers wereldwijd 
delen onze passie om de wereld te 
verlichten en het een veilige plek te 
maken.

De wereld 
aan het licht 
brengen
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Een win-win oplossing
De samenleving wordt steeds 
complexer en de uitdagingen 
qua veiligheid intensiveren. 
Stadsbeheerders en ontwikkelaars 
moeten veiligheidsmaatregelen 
nemen en apparatuur installeren 
die een gevoel van veiligheid 
genereert en die ervoor zorgt dat 
noodinterventies snel en efficiënt 
kunnen plaatsvinden.

Om te voorkomen dat er meerdere 
masten en apparaten geplaatst 
moeten worden werkt Schréder 
samen met toonaangevende 
experts in beveiligingscamera’s, 
video software, intercom diensten 
en wifi om een geïntegreerde 
oplossing te bieden. Dit systeem 
combineert een reeks van energie-
efficiënte buitenverlichtingsmodules 
met state-of-the-art 
beveiligingsapparatuur en software.

Synergieën voor  
veilige plaatsen
Schréder heeft de krachten 
gebundeld met industrie 
deskundigen om een volledig 
geïntegreerde oplossing te creëren die 
zowel verlichting als beveiliging biedt 
voor steden, transport knooppunten, 
winkelcentra, universiteitscampussen, 
industrieterreinen en toeristische 
attracties.
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Shuffle, een opstap 
naar slimme steden 
en locaties
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Schréder lanceerde het unieke modulaire 
Shuffle verlichtingssysteem in 2015. 
Het is veel meer dan een lichtkolom. 
het kan controlesystemen, luidsprekers, 
bewakingscamera’s, noodknoppen, 
elektrische voertuig opladers, sensoren, 
bewegwijzering, wifi-hotspots en mobiele 
breedband integreren.

Schréder is de perfecte partner voor slimme ruimtes. Onze 
verlichtingsoplossingen zijn aanwezig in het hart van vele steden, 
campussen, commerciële en toeristische gebieden. Lichtmasten 
zijn op grote schaal beschikbaar en zijn ideaal geplaatst om 
beveiligingsoplossingen te leveren. Bovendien is dit modulaire systeem 
veelzijdig en FutureProof. Het kan gemakkelijk aangepast worden om 
nieuwe modules en product ontwikkelingen te integreren in de toekomst.

De hoogte van de Shuffle is optimaal voor het bieden van verlichting 
en een aantal andere diensten. Camera’s op deze hoogte geven een 
goed panoramisch beeld van de omgeving. Verlichte signalisatie (bijv. 
beschikbare parkeerplaatsen) zijn gemakkelijk zichtbaar boven de drukte 
en het verkeer. De lichtmasten kunnen ook nieuwe connectiviteit leveren 
in een specifiek gebied (bijv. via wifi of 4G).

Het toevoegen van modules, die de beveiliging vergroten, in een Shuffle 
is een slimme en kostenbesparende oplossing. Het geeft beveiliging 
exploitanten toegang tot vooraf goedgekeurde plaatsen, tot de beschikbare 
stroomtoevoer en het regelmatige onderhoud door de stad of beheerder. 
Een noodknop en intercom kunnen gemakkelijk worden geïntegreerd om 
mensen in nood te helpen, terwijl knipperende lichtringen hulpdiensten 
naar de juiste plaats kunnen begeleiden. Beveiligingscamera’s kunnen een 
oogje houden op wat er gebeurt en luidsprekers kunnen worden gebruikt 
om muziek uit te zenden of mededelingen te doen. 
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Hoewel de Shuffle pas in 2015 werd gelanceerd hebben veel enthousiaste 
klanten, die een extra licht wilden laten schijnen op hun levendige stedelijke 
woonruimten, het al geïnstalleerd. En ze gingen verder dan eenvoudige 
buitenverlichting. Ze integreerden naadloos andere diensten in dezelfde 
verfijnde kolom, zoals wifi, bewakingscamera’s, luidsprekers en noodknoppen.
Slechts een jaar na de lancering werd de Shuffle bekroond als `Product of 
the Year 2016’ door de Highway Electrical Association (HEA) in het Verenigd 
Koninkrijk. Een jaar later, in 2017, ontving de Shuffle de `Smart City Award’ in 
Londen voor zijn technologie met een groot potentieel voor slimme steden.
Sindsdien is de Shuffle geïnstalleerd in meer dan 15 landen wereldwijd.

Shuffle, een korte 
geschiedenis van 
grote successen
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Schréder lanceert Shuffle

Product van het Jaar

Schréder lanceert  
Shuffle Site op het  
Mobile World Congress

Smart City Award / 
London
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 België : Luik, Brussel, Andenne, Brugelette, Chaudfontaine, Namen, Brugge | Duitsland : Nürnberg-Worzeldorf, Darmstadt, Ottersweier, 
Tuttlingen, Stuttgart, Cham, Trier, Wolnzach, Heilbronn, Bad Pyrmont, Ditzingen, Heilbronn | Frankrijk : Toulouse, Valence, Druelle, Luzech | 
Zwitserland : Crans-Montana, Nendaz | Oostenrijk : Linz | Nederland : Maasbracht, Rhenen | Italië : Lucca, Biella | Hongarije : Boedapest | 
Portugal : Lissabon | Spanje : San Sebastian de los Reyes | Servië : Valjevo | Verenigd Koninkrijk : Milton Keynes, Blackburn, Crawley |  
Chili : Puerto Saavedra | Peru : Lima | Canada : Blainville, Gatineau, Laval | Verenigde Arabische Emiraten : Dubai

Referenties

Canada Duitsland

Zwitserland

Nederland

Peru

Shuffles 
zijn altijd 
aanwezig 
in gebieden 
waar 
veiligheid 
uitdagend is. 
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In de voorbereidingen naar het 
World Aquatics Championships 2017 
heeft de stad Boedapest het gebied 
rond de nieuw gebouwde  Duna 
Arena opnieuw ingericht. Ze kozen 
de Shuffle om een verbonden 
ruimte voor bewoners en bezoekers 
te creëren. Naast ecologische 
verlichting zijn sommige masten 
uitgerust met camera’s om de 
veiligheid te verbeteren, terwijl 
andere gratis wifi bieden. De 
beheerders van de stad oriënteren 
zich op slimme oplossingen, 
zoals luidsprekers, elektrische 
voertuig opladers en sensoren, die 
gemakkelijk toegevoegd kunnen 
worden. 

Duna Arena, Boedapest
Shuffle verwondert atleten en bezoekers met het eerste slimme 
gebied.

Dit 30.500 plaatsen tellende 
stadion opende zijn deuren in 2007. 
In 2016 besloten de ontwikkelaars 
om de bestaande straatverlichting 
in de buurt van de MK Dons Box 
Office & Superstore te vervangen 
door slimme interactieve Shuffle 
masten. Ze combineren energie-
efficiënte 360° lichtmodules 
(20 LEDs), beveiligingscamera’s 
gericht op de ingang, wifi en 
luidsprekers voor aankondigingen 
tijdens de wedstrijddagen. De 
camera en luidspreker zijn beide 
verbonden met de controlekamer, 
voor directe toegang en bediening 
op afstand.

Dons Stadion, Milton Keynes
Schréder installeert de eerste wifi armaturen  
in het Verenigd Koninkrijk.
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Stijlvolle Shuffle masten werden 
geïnstalleerd om dit stedelijke 
plein, langs de Garonne rivier, om 
te toveren in een warme gastvrije 
ambiance. Sommige Shuffle 
masten werden uitgerust met 
beveiligingscamera’s om de burgers 
een gevoel van veiligheid te geven, 
terwijl anderen uitgerust werden 
met wifi. Dit werd zeer gewaardeerd 
door de vele studenten die zich 
verzamelen op het plein voordat 
ze het nachtleven induiken. De 
bewoners houden van de nieuwe 
vrije open ruimte.

Saint-Pierre plein, Toulouse
De Shuffle help Saint-Pierre plein om te trans-
formeren in een levendige verbonden omgeving. 

Docks Bruxsel, Brussel
Veel meer dan een winkelcentrum,  
een dynamische ruimte voor gezamenlijke ervaringen.

Docks Bruxsel garandeert een 
uitzonderlijke stedelijke ervaring in 
het hart van een oude industriële 
zone van Brussel. Het moet ‘s 
nachts tot leven komen, vooral in 
de winter als de dagen veel korter 
zijn. Verlichting speelt een cruciale 
rol in het creëren van een veilige 
en levendige omgeving ‘s nachts. 
De architect koos Shuffle als de 
“perfecte modulaire kolom die de 
veiligheid garandeert en functies en 
diensten biedt zoals wifi en geluid, 
op een bijna onzichtbare manier.”
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Gedenkwaardige kansen 
om te voldoen aan intense 
veiligheidsuitdagingen
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Je veilig voelen is een fundamenteel 
mensenrecht. Uw bewoners en bezoekers 
willen zich te allen tijde veilig voelen. 
Shuffle levert een strategische doorbraak 
om deze uitdagingen aan te pakken 
met geavanceerde verlichtings- en 
veiligheidsfuncties.

Shuffle creëert unieke mogelijkheden om de verlichting en de veiligheid op 
hetzelfde moment te verbeteren, zonder de kosten te verdubbelen!

Energie-efficiënte LED-verlichting biedt tot 85% energie- en kostenbesparingen 
die gebruikt kunnen worden om te investeren in innovatieve functies en 
diensten. De overgang naar LED-technologie betekent ook het openstellen van 
slimme verlichtingsinstallaties. Het biedt vele mogelijkheden om innovatieve 
technologieën, op basis van dezelfde infrastructuur, te implementeren. 

Shuffle maximaliseert de investering in nieuwe technologieën om te voldoen 
aan meerdere uitdagingen op hetzelfde moment. 

Verbeterde verlichting  
en veiligheid zonder 
kostenverdubbeling!
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Shuffle masten zijn het ideale hulpmiddel om de beveiliging van verschillende 
gebieden te verbeteren. Met de intercom kunt u, in geval van problemen, extra 
ondersteuning of een directe koppeling met het beveiligingspersoneel bieden. 
State-of-the-art bewakingscamera’s houden zicht op de kritieke gebieden. 
Ze hebben een afschrikkend effect op mensen met slechte bedoelingen en op 
hetzelfde moment zorgen ze voor een verhoogd gevoel van veiligheid. Tenslotte 
kan een lichtring waarschuwingssignalen uitsturen of hulpdiensten begeleiden 
naar de plaats van bestemming.

Intercom
Ongeëvenaarde geluidskwaliteit met optionele  
video
•  Vandaalbestendige SIP en IP intercom
•  Optionele HD-video met maximaal 25 FPS (960p) en H.264 voor integratie 

met de meeste video-oplossingen 
•  Kraakhelder geluid
•  Achtergrond actieve ruisonderdrukking
•  Automatische volumeregeling

Focus op 
geïntegreerde 
beveiligingsfuncties
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Camera
Voor bewaking met veel detail
•  Full HD netwerk camera
•  Beeld optimalisering (achtergrondverlichting, 

contrasten, nachtzicht, hoge helderheid)
•  Privacy lagen
•  ONVIF communicatie standaard
•  Event triggering: bewegingsdetectie, video analytics, 

manipulatie…
•  2 versies: Geïntegreerde IP camera of externe  

360° gemotoriseerde camera op een uithouder  
geschikt voor een breed scala Pan-Tilt-Zoom IP 
camera’s van het merk AXIS

WiFi
Professioneel en veilig draadloos 
netwerk ter ondersteuning van 
beveiliging
•  Beschikbaar in een 360° verlichtingsmodule of in een 

specifieke module
•  2 versies: mesh netwerk of bedraad netwerk
•  Verdeelbare bandbreedte: bijv. een deel toewijzen  

aan de exploitanten en een beperkte bandbreedte 
voor het grote publiek

Lichtring 
Voor waarschuwingssignalen en 
begeleiding
•  Discrete ring die kan oplichten in rood, groen, blauw of 

wit.
•  Permanent licht of knipperend licht om de aandacht te 

trekken.
• Kan worden geautomatiseerd of bediend worden  
   vanaf afstand.

Focus op 
geïntegreerde 
beveiligingsfuncties
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Voor de eindgebruiker…
> Diensten voor burgers
 Verbeterde beveiliging en diensten, zoals 

verkeersmanagement, toegangsbewaking, beheer  
van menigte, noodinterventies,…

> Slimme functies 
 De multifunctionele kolom ondersteunt slimme 

doelstellingen (bijv. 4G/5G, IoT). 

> Stedelijke esthetiek 
 Eén geïntegreerde kolom vermindert het aantal 

masten op straat.

> OPEX besparingen 
 De LED-verlichtingsoplossingen zijn energie- 

efficiënt en duurzaam.

> Synergie van investeringen
 De gedeelde infrastructuur vermindert de 

installatiekosten.

…maar ook voor beheerders 
> Innovatief concept
 Leid de weg met nieuwe state-of-the-art systemen. 

> Onderling verbonden oplossingen 
 Eén geïntegreerd platform voor verlichting, 

beveiligingscamera, intercom, wifi en meer.

> Modulair ontwerp
 Veel mogelijkheden voor maatwerk naar gelang de behoeften.

> FutureProof
 Het modulaire systeem kan in de toekomst uitgebreid en 

opgewaardeerd worden.

> Esthetiek 
 Bied veelvoudige technologieën in één oogstrelende kolom.

> Eenvoudige installatie 
 Voorbekabelde modules en snelle connectoren maken het 

leven van uw technicus gemakkelijk. 

> Technische ondersteuning
 Van de marktleider in buitenverlichting  

(bijv. fotometrische studies, inbedrijfstelling,…)

Een breed 
scala aan 
voordelen
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Steden
• Videobewaking 
• Wifi backhaul / Openbaar Wifi
• Openbaar adres / Muziek
• Kentekenplaatherkenning
• SOS intercom
• Lichtsturing
• Lichtring signalisatie
• Software voor video beheer

Openbaar 
vervoer
• Videobewaking
• Wifi backhaul / Openbaar Wifi
• Openbaar adres / Muziek
• SOS intercom
• Lichtsturing
• Lichtring signalisatie
• Software voor video beheer

Retail
• Videobewaking
• Wifi backhaul / Openbaar Wifi
• Openbaar adres / Muziek
• Toegang intercom
• Kentekenplaatherkenning
• Lichtsturing
• Lichtring signalisatie
• Software voor video beheer

Aangepast aan uw behoeften
Het maakt niet uit welke buitenruimte u beheert, Shuffle houdt haar 
beloften met modules die aansluiten op uw behoeften.

Een breed 
scala aan 
voordelen
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Videobewaking is goed. Weten wat er gebeurt, is beter. Genetec video 
management software analyseert automatisch de vastgelegde beelden 
van uw camera’s. De software houdt een oogje op het verkeer, mensen en 
parkeerplaatsen. Het waarschuwt u bij speciale gelegenheden (bijv. inbraak, 
overbevolking) en geeft u gedetailleerde analyses om uw organisatie te 
verfijnen. Afgeleide bewakers die naar 10 schermen tegelijk staren behoren 
tot de verleden tijd, die zie je alleen nog in films.

Verkeers analyse

Inbraak detectie

Parkeerplaats analyse

Richtingsbeheer

Mensen tellen

In samenwerking met

Dichtheid menigte

•  Automatisch tellen van voertuigen 
(personenauto’s, vrachtwagens, 
motorfietsen)

•  Indeling in twee wielen, auto en 
bus/vrachtwagen

•  Tot vier rijstroken
•  Gegevens in minuten, uren, dagen, 

weken en maanden

•  Geautomatiseerde omtrek 
beveiliging

•  Bedienbaar met thermische- en 
infraroodcamera’s

•  Robuust in alle 
weersomstandigheden (regen, 
sneeuw, ...)

•  Filteren van dieren
•  Vrij definieerbare gebieden

•  Detectie van lege ruimte
•  Overtredingsdetectie/facturering
•  Verkeersbegeleiding naar vrije 

ruimte
•  Parkeerruimte informatie
•  Bodycam voor personeel

•  Fail-safe
•  Betrouwbare analyse
•  Eenvoudige configuratie

•   Geautomatiseerde real-time telling 
van mensen

•  Directionele, meerdere richtingen
•  Meerdere mensen tegelijk tellen
•  Gedetailleerde evaluatie door 

middel van rapporten
•  3D sensoren voor maximale 

precisie

165
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•  Alarm als een gedefinieerde 
wachtrijlengte is bereikt

•  Menigte analyse & schatting 
dichtheid menigte

• Analyseren van de doorstroom-  
  snelheid
•  Schatting van de gemiddelde 

wachttijd

Geavanceerde  
camera analytics
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WiFi locatie  
en analytics
Wifi hotspots genereren een schat aan anonieme informatie over uw 
bezoekers. Met Ruckus kunt u zien waar uw bezoekers zijn op welk moment 
van de dag. Hoe lang blijven ze en hoeveel van hen zijn regelmatige bezoekers? 
Dit is waardevolle informatie voor het nauwkeurig plannen van uw diensten.

Warmte kaart Publieksverkeer

Verblijftijd

In samenwerking met

•  Hoeveel bezoekers?
•  Wat is de drukste dag?
• Wat is de drukste tijd van de dag?

• Hoeveel nieuwe/terugkerende bezoekers?
• Hoeveel dagen sinds het laatste bezoek?

•  Hoeveel bezoekers verblijven er? 
• Voor hoelang?
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Shuffle is meer 
dan verlichting en 
beveiliging

Shuffle verbindt mensen met hun omgeving

Efficiënt. Slim.  
Interactief. Verbonden.
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Veelzijdige en opgewaardeerde 
multifunctionele lichtzuil voor 
stedelijke leefruimtes

Meer dan verlichting

Verlichting

Bewakingscamera WiFi EV Lader IntercomLuidspreker

360° LensoFlex®2 180° LensoFlex®2 Lichtring 180° reflector Armatuur uithouderSpot

6.84M

2.28M

4M

Min. mast  
hoogte

MAX. 5 modules
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Hoe kan een Smart City reageren op een incident 
op straat?
1. Een voorbijganger ziet een incident en drukt op de paniekknop.
2. Het call center reageert op de voorbijganger. De locatie van het incident 

wordt weergegeven op de kaart.
3. Slimme camera’s roteren automatisch 360° om het omringende gebied op 

misdadige activiteiten te controleren. Een andere camera is gericht op het 
slachtoffer.

4. Verbonden verlichting schakelt over naar maximaal vermogen om het hele 
gebied te verlichten.

5. Een waarschuwing wordt verzonden naar hulpdiensten met alle relevante 
informatie en een real-time video, zodat ze adequaat kunnen reageren.

6. Hulpdiensten verzoeken het publiek via de luidsprekers om het gebied te 
verlaten.

7. De blauwe lichtring knippert om hulpdiensten te begeleiden naar de  
exacte locatie.

VOORBEELD 1 
Een persoon voelt zich onveilig in de  
openbare ruimte

Enkele concrete 
voorbeelden 
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De mogelijkheden zijn eindeloos, maar deze voorbeelden 
schetsen een aantal scenario’s om uw stad of gebied veiliger te 
maken. Of het nu gaat om controle op indringers, slim parkeren 
of noodinterventies, een slimme combinatie van Shuffle modules 
maakt het mogelijk. 
Of gebruik de modulaire kolommen om te analyseren hoe uw  
ruimte wordt gebruikt om uw diensten en services  
overeenkomstig aan te kunnen passen.

Hoe kan een universiteit reageren op iemand die 
‘s nachts probeert in te breken in een campus 
gebouw?
1. Camera’s identificeren beweging op een plaats en tijd wanneer niemand daar 

zou moeten zijn.
2. Verbonden verlichting schakelt aan voor het verlichten van het gehele gebied.
3. De lichtring op de kolom begint te knipperen.
4. Slimme bewakingscamera’s draaien automatisch voor het opnemen van 

video.
5. De indringer ontvangt een automatische waarschuwing “u bent gedetecteerd, 

verlaat dit gebied”.
6. Een waarschuwing wordt verstuurd naar de politie met alle relevante 

informatie en een real-time video, zodat ze adequaat kunnen reageren.

VOORBEELD 2 
Bescherming tegen indringers
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VOORBEELD 3 
Begrijpen hoe ruimtes worden gebruikt

Hoe kunnen Planners/Operators/Autoriteiten 
weten hoe een ruimte wordt gebruikt en er op 
reageren?
1. Beveiligingscamera’s met analytics verstrekken intelligentie, bijv. 
 • waar de meeste mensen verblijven (menigte analytics),
 • welke dagen en tijden de ruimte het meest gebruik wordt,
 • waar afval achtergelaten wordt,
 • welke faciliteit het meest of minst gebruik wordt bijv. sportvelden,  

picknickplaatsen, speeltuinen, toiletten, cafés,…
2. Gratis wifi in de ruimte brengt mensen naar buiten. Wifi analytics biedt 

intelligentie (ethernet-adressen tellen en volgen) in de gebieden waar de 
meeste mensen samenkomen.

3. Een stroom van mensen in één gebied kan wijzen op de noodzaak om:
 • reinigingsteams op te roepen,
 • beveiligingsmedewerkers te plaatsen,
 • het gebied te sluiten tegen overbevolking,
 • drankjes in het café en in de automaten aan te vullen.
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VOORBEELD 4 
Slim parkeren in een commercieel gebied

Hoe kan een winkelcentrum parkeren vergemakkelijken?
1. De rode/groene lichtringen op de kolommen geven een signaal of er een beschikbare 

parkeerplaats in de buurt is of niet.
2. Als de parkeertijd is beperkt tot maximaal 2 uur kan er een waarschuwing worden 

verstuurd naar de parkeerbeheerder als auto’s hun tijd overschrijden.
3. Wanneer auto’s in een laad/los gebied of op een verkeerde plaats parkeren, wordt een 

alarm verzonden.
4. Het systeem houdt gedetailleerde statistieken bij van het aantal auto’s die geparkeerd 

zijn op verschillende tijdstippen van de dag en week.
5. Kentekenplaten worden automatisch gecontroleerd om alleen toegang te geven tot 

geautoriseerde, bijv. VIPs of personeel. 
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