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SHUFFLE CAMPUS Intelligens integrált
megoldás 
a modern
és vonzó
komplexumokba

Végfelhasználók
számára

Tulajdonosok 
számára

• Nagyobb biztonságérzet

• Ingyenes internetkapcsolat

• Információ és szórakozás

• Elegáns nyílt terek a jól illeszkedő 

kialakításnak köszönhetően

• Kellemes hangulatú területek vonzó 

szolgáltatásokkal és megfelelő világítással

• Strapabíró, esztétikus, integrált megoldás

• Okos és költséghatékony módja a világítási 

infrastruktúra kihasználásának

• Adatgyűjtés és elemzés

• Biztonsági rendszer térfigyelő 

algoritmusokkal

• Eszköz az emberek informálására, 

segítésére és navigálására

Kiemelt tulajdonságok

Helyek, melyek 
összehozzák az 
embereket
Mitől lesz egy hely nagyszerű? Milyen szolgáltatások teszik 
elégedetté a dolgozókat, és vonzzák a látogatókat? Hogyan 
teremthet értéket a világításon túl is infrastruktúrája 
felhasználásával? Miként segíthet ez önnek abban, hogy elérje 
társadalmi és üzleti céljait?

A SHUFFLE Campus a megfelelő eszköz azon cégek, intézmények, 
közszolgáltatók és városok számára, amelyek minőségi élményt kívánnak 
nyújtani dolgozóik, ügyfeleik, lakóik, polgáraik és látogatóik számára.

A SHUFFLE Campus egy összekapcsolt, moduláris megközelítése a kültéri 
hardvereknek, forgatható plug-and-play modulokkal, amelyek hitelesített 
hardvereket tartalmaznak.

A többfunkciós intelligens SHUFFLE oszlop előre konfigurált változatát 
úgy tervezték, hogy többféle szolgáltatást kínáljon esztétikus és hatékony 
módon üzleti létesítményekben, társasházakban, oktatási, gyógyászati 
és sportkomplexumokban, parkokban, bevásárlóközpontokban 
vagy közlekedési csomópontokban, például repülőtereken, vasúti és 
buszpályaudvarokon. 

A SHUFFLE Campus biztonságos, kényelmes tereket hoz létre, 
internetkapcsolatot biztosít az emberek számára, informálja és szórakoztatja 
őket, miközben elegánsan és diszkréten olvad bele bármilyen környezetbe. 
A SHUFFLE Campus segítségével az emberek kiterjeszthetik munkahelyeiket 
és szabadidős tereiket szabadtéri területekre. A SHUFFLE Campus nagyszerű 
eszköz a téralkotáshoz, mivel erősíti a kapcsolatot az emberek és épített 
környezetük között, minimális lábnyom mellett. Az embereket arra buzdítja, 
hogy több időt töltsenek a szabadban, szocializálódjanak, járuljanak hozzá a 
helyi gazdasághoz, és alkossanak valódi közösségeket.
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Skálázható  
megoldás

B
A

S
IC

C
O

R
E

A
C

T
IV

E

A SHUFFLE 
Campus 3 
változatban 
rendelhető, 
melyek 
minden 
igényt 
kielégítenek

360°-os világítás WLAN-nal 
(és IoT kompatibilitással)

PIR szenzor Csatlakozó Fény gyűrű

Hangszóró

• Közvilágítás / hangulatvilágítás 
(opcionális háttérvilágítás 
szabályzás)

• Meleg vagy semleges fehér LED-ek
• Opcióként opálos búra a nagyobb 

vizuális kényelemért
• WLAN a professzionális, 

biztonságos Wi-Fi hálózatért
• 2 változat: mesh hálózat vagy 

vezetékes hálózat
• Megosztható sávszélesség, pl. egy 

meghatározott része elkülöníthető 
a város üzemeltetői számára, a 
maradékon pedig osztozhatnak az 
emberek

• NEMA foglalat IoT vezérlő számára

• Mozgásérzékelés a környezetben
• Igény szerinti világításhoz is 

alkalmas, így bármikor képes 
fényt szolgáltatni

• Schuko Type F csatlakozóaljzat
• Tápfeszültség biztosítása 

bármilyen célra

• Jelzés vagy vizuális útmutatás
• Piros, kék, zöld vagy             

fehér LED-ek
• Alacsony energiafogyasztás

• 100V PA rendszer
• Frekvenciatartomány: 100 - 

18.000 Hz
• Tökéletes hangzás - 20W 

teljesítmény
• Időjárásálló / alkalmas beltéri és 

kültéri felhasználásra

SHUFFLE CAMPUS

QuadView 

• Teljes integráció a SHUFFLE 
oszlopokba

• 360°-os látómező
• Vandálbiztos kialakítás a 

hardverek védelme érdekében
• Könnyű telepítés 

szabadalmaztatott 
rögzítőrendszerrel

• Kompatibilis a Genetec 
videókezelő rendszerrel (ONVIF 
kommunikációs szabvány)
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3 felhasználási mód

Válassza az 
önnek 
ideális
SHUFFLE 
megoldást

Az internetkapcsolat a mindennapi élet fontos része, 
különösen a diákok számára. A SHUFFLE Campus-
szal a vezeték nélküli hálózat kiterjeszthető szabadtéri 
területekre, ahol a diákok összegyűlhetnek társasági életet 
élni, együttműködni, és tapasztalatokat cserélni.

A szélessávú kapcsolatnak köszönhetően hozzáférhetnek 
az online kurzusokhoz és más digitális platformokhoz az 
utcabútorokkal ellátott szabad területeken. A SHUFFLE 
Campus a megfelelő világítási szinteket is garantálja 
minden esetben, köszönhetően az integrált szenzorok által 
vezérelt igény szerinti világításnak.

Amikor a látogatók közelednek egy állat területéhez, a 
mozgásérzékelő aktiválja a hanganyag lejátszását, amely 
az adott állatfajról közöl információkat, és arra biztatja 
a látogatókat, hogy használják az állatkert korszerű 
webalkalmazását, amellyel részt vehetnek egy kibővített 
valósággal fűszerezett interaktív utazáson, és egyéb lenyűgöző 
élményekben is részük lehet.

Az állatkert által biztosított ingyenes internetkapcsolatot 
használva a látogatók egy online játékban vehetnek részt, 
amely hozzájárul a felejthetetlen élményhez. A SHUFFLE 
Campus színes fénygyűrűi egy logikusan felépített útvonalon 
vezetik végig a vendégeket a létesítményben.

A SHUFFLE Campus segítségével az állatkert vezetői 
hőtérképeket kapnak, amelyeken láthatják, melyek a 
leglátogatottabb helyszínek. Felmérhetik a befektetések 
megtérülését, és a döntéseik hatását. Mivel a SHUFFLE 
Campus konnektorral is el van látva, kivezényelhetik a 
fagylaltárust a leglátogatottabb helyekre, és a hűtőszekrényt 
bedughatják a legközelebbi SHUFFLE oszlopba.

A bevásárlóközpont ingyenes vezeték nélküli 
internetkapcsolatot biztosít a vásárlók számára, és 

ezt a csatornát a kommunikáció és a hirdetések 
testre szabására is használhatják, miközben a 

hangszórókon üzeneteket közvetítenek.

A bevásárlóközpont vezetése részletes 
információkhoz juthat a látogatók vásárlási 
szokásairól, mivel láthatják, hogy egy adott 

időben hol tartózkodnak, mely üzletekbe térnek 
be, és melyeket látogatják kevésbé. Ez segíti 
őket a fejlesztési és kereskedelmi stratégiák 

kidolgozásában.

tágítani az egyetemi
tereket a diákok számára?

emlékezetessé egy
állatkerti látogatást?

mozgalmas vásárlási élményt és 
folyamatos kapcsolatot?

Miként tudja a SHUFFLE
Campus (Basic)

Hogyan tesz a
SHUFFLE Campus (Active)

Hogyan biztosít a
SHUFFLE Campus (Core)

SHUFFLE CAMPUS
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