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příslušenství osvětlovacích soustav

Hotel Radison SAS tzv. Blue Ha-
ven patří svou polohou nedaleko frank-
furtského výstaviště do hlavní části této 
metropole. Pro řízení osvětlení toho-
to architektonicky zajímavě řešeného 
čtyřhvězdičkového hotelu byl vybrán 
WAGO-I/O--SYSTEM.

Hotel této kategorie musí nabízet 
něco navíc než pouze komfort. Vstupní 
hala a společenská místnost, bary, restau-
race, konferenční místnosti a sportovní 
centrum, to vše musí vkusně ladit. Říze-
ní osvětlení je uzpůsobeno denní době 
a použití daného prostoru. Proto si spo-
lečnost MCE Stangl vybrala WAGO-I/ 
/O-SYSTEM, který od první chvíle vy-
hovuje požadavkům kladeným na řízení 
osvětlení v takto náročných prostorech. 
A díky své modularitě vyhoví i změnám 
během výstavby. Modulárně koncipova-
ná řídicí stanice vyhodnocuje signály od 
tlačítek, ovládacích panelů a čidel pohy-
bu. Jednotlivá svítidla jsou prostřednic-
tvím modulu DALI spínána a stmívá-
na. Každá stanice WAGO je vybavena 
procesorovým modulem, který se stará 
o nastavování požadovaných scén, sku-
pin a mnoha dalších parametrů, jakými 
jsou např. doba sepnutí a lokální uložení 

do paměti. Nastavení zůstanou uložena  
i při případném rušení komunikačních 
sítí a systém funguje lokálně i při chy-
bách nadřazeného BMS (Building Ma-
nagement System. 

Nikdy není možné naplánovat daný 
projekt do sebemenšího detailu, a pro-
to byl pro svou velkou flexibilitu vybrán 
WAGO-I/O-SYSTEM. Díky tomu bylo 
světlo v prostorech před výtahy na zákla-

dě informace z  čidel pohybu jednoduše 
stmíváno, místo konvenčního vypnutí a 
zapnutí. To vedlo ke zlepšení pohodlí 
hostů, ale i větší šetrnosti k elektronic-
kým zařízením.

Významným prv-
kem jsou RGB svíti-
dla použitá v sálech, 
kde je možné plynu-
le nastavovat barev-
nou náladu. Projek-
tant osvětlení může 
tuto barvu snadno 
přizpůsobit daným 
podmínkám prostře-
dí (denní svit, barva 
místnosti) a perso-
nál ji kdykoliv snad-
no vyvolat. S klasic-
kým analogovým ří-
zením by se těchto 
nastavení dosahova-
lo velmi obtížně. Sys-
tém WAGO je také 
použit k zasílání in-

formací z jednotlivých pater personá-
lu. Otevřenost systému byla využita pro 
snadnou integraci s ostatními techno-
logiemi. 
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Obr. 1. Hotel Radison SAS Blue Haven

Obr. 2. Díky 
použití RGB 
ve svítidlech 
lze v sálech 
plynule 
nastavovat 
barevnou 
scénu


