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Η εταιρία Casambi

Η Casambi ιδρύθηκε το 2011 στο Espoo της Φινλανδίας , όπου βρίσκονται

και τα κεντρικά της γραφεία. Οι ιδρυτές εργάζονταν στο ερευνητικό

κέντρο της ΝΟΚΙΑ και έχουν πολυετή πείρα στη τεχνολογία bluetooth low

energy. Θεωρείται Leader στην αγορά της ασύρματης διαχείρισης μέσω

Bluetooth, έχοντας διαθέσει στην αγορά πάνω από 1.000.000 προϊόντα Casambi. Το

πρώτο της προϊόν παρουσιάστηκε στην έκθεση Light&building το 2014. Από τότε, έχει

αναπτύξει νέα προϊόντα τα οποία διοχετεύονται στην αγορά μέσω κατασκευαστών και

επίσημων αντιπροσώπων.



Τεχνολογία Casambi

 Bluetooth Low Energy (BLE): είναι η μόνη χαμηλής κατανάλωσης ασύρματη 
τεχνολογία που υπάρχει διαθέσιμη και δεν χρειάζεται gateway συσκευή για να 
πραγματοποιηθεί η διαχείριση. 

 Mesh Network Technology: όλες οι συσκευές συνδέονται απευθείας η μία με 
την άλλη, ενώ οι πληροφορίες του δικτύου παραμένουν αποθηκευμένες σε 
κάθε μια συσκευή ξεχωριστά. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ακόμα και αν μια 
συσκευή τεθεί εκτός, το σύστημα συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά.

 Απλή συνδεσμολογία και ενσωμάτωση χωρίς περεταίρω καλωδιώσεις.

 Ολοκληρωμένη λύση  Διαχείρισης

 Απομακρυσμένη διαχείριση  μέσω ‘’cloud’’.



Κατασκευαστές που 
χρησιμοποιούν Casambi

 Κατασκευαστές φωτιστικών 
(ZUMTOBEL,LINGMAN,FormaLighting, ERCO ,RZB,REGGIANI κ.α) 

 Κατασκευαστές τροφοδοτικών (TCI, MEAN WELL, TRIDONIC, 
OSRAM,ELT,HYTRONIC , Eaglerise κ.α)

 Κατασκευαστές λαμπτήρων



Προϊόντα της Casambi



Συνδεσμολογία
CBU-ASD

CBU-TED

CBU-PWM4





Προϊόντα Casambi
 Διακόπτες επίτοιχοι ή 

ασύρματοι

 Τροφοδοτικά

 Σένσορες κίνησης/φωτός

 Πρίζες Ασύρματης 
Επικοινωνίας

 Ρελέ

 Μετρητές Ισχύος

 Μετασχηματιστές και 
driver

 Ντουί E27



Λειτουργικότητα/Συνδεσιμότητα
Ασύρματη διαχείριση Φωτισμού

 Με ή χωρίς τη χρήση κινητού, tablet, υπολογιστή, αυτοματοποιημένα ή μη 
μπορούμε να διαχειριστούμε μεγάλο πλήθος φωτιστικών χωρίς επιπλέον 
καλωδιώσεις.

 Προσφέρει ομαλό dimming φωτεινότητας, διαχείρισης θερμοκρασίας χρώματος
καθώς και διαχείριση RGB.

 Προγραμματίζεται ώστε να έχουμε πλήρως αυτοματοποιημένη τη διαχείριση του 
φωτισμού είτε χρονικά (timers) είτε με σένσορες κίνησης και φωτεινότητας.

 Το κάθε Casambi module λειτουργεί ως αναμεταδότης σήματος και ως εκ τούτου 
δεν υπάρχουν περιορισμοί στην απόσταση.

 Μας επιτρέπει την απομακρυσμένη διαχείριση του φωτισμού μας μέσω ‘’cloud’’ 
(gateway).



Ασύρματη Διαχείριση φορτίων

 Ασύρματη διαχείριση σε ηλεκτρικές πόρτες/μπαλκονόπορτες.

 Ασύρματη διαχείριση σε ηλεκτρικές κουρτίνες/τέντες.

 Ασύρματη διαχείριση του θερμοστάτη/θερμοσίφωνο.

Λειτουργικότητα/Συνδεσιμότητα



Λειτουργικότητα/Συνδεσιμότητα



Σημεία διαφοροποίσης
 Παρέχει ευρεία συμβατότητα. Το casambi βασίζεται στη τεχνολογία Bluetooth Low Energy, η οποία

υποστηρίζεται απ’ όλες τις έξυπνες συσκευές. Επίσης συνδυάζεται με όλα τα συμβατά φωτιστικά που
κάνουν το casambi το μεγαλύτερο ecosystem βασισμένο στη τεχνολογία bluetooth.

 Είναι εύκολο στον προγραμματισμό και στη χρήση. Όλες οι συσκευές συνδέονται ασύρματα και
επικοινωνούν μεταξύ τους, συνθέτοντας το δίκτυο.

 Ο τρόπος διαχείρισης αποτελεί απόφαση του χρήστη. Μέσω του Casambi app μπορούμε να
ανοιγοκλείσουμε τα φώτα, να κάνουμε dimming μεμονωμένα ή σε γκρούπ, να δημιουργήσουμε σκηνές ή
animations, να θέσουμε χρονοδιακόπτες κ.α. Παράλληλα, η διαχείριση μπορεί να γίνει με κοινούς
διακόπτες και push button.

 Τα σύστημα δεν εξαρτάται από το Wi-Fi. Tο Casambi δημιουργεί ένα ανεξάρτητο δίκτυο κι αν κάτι
αποσυνδεθεί ή αλλάξει, τα υπόλοιπα μέρη του συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά. Επίσης είναι
προστατευμένο από διαδικτυακές επιθέσεις.

 Είναι πολύπλευρο. Το Casambi εφαρμόζεται σε πολύ μικρές εφαρμογές μέχρι στη διαχείριση χιλιάδων
φωτιστικών και φορτίων.

 Δεν χρειάζεται επιπλέον καλωδίωση. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι μπορεί να τοποθετηθεί και σε
υπάρχουσες εγκαταστάσεις χωρίς παρέμβαση στην καλωδίωση.

 Η εφαρμογή της Casambi ανανεώνεται τακτικά όπως και το firmware στα προϊόντα του Ecosystem μέσω
bluetooth. Αντίθετα με άλλα προϊόντα που δεν αναβαθμίζονται.



Εφαρμογές

 Ξενοδοχεία

 Καταστήματα Λιανικής

 Γραφεία

 Κατοικίες

 Κέντρα Ευεξίας

 Νοσοκομεία

 Μουσεία

 Εκθετήρια

 Προσόψεις κτιρίων

 Σκάφη



Πρότυπα & Υγεία

 Health and Safety (Article 3.1a): IEC 61347-2-11:2001 (Ed 1)

 IEC 61347-1:2015 (Ed 3)

 Electromagnetic Compatibility (EMC) (Article 3.1b): ETSI EN 301 489-1 v2.1.1

 ETSI EN 301 489-17 v3.1.1

 Radio Spectrum Efficiency (Article 3.2): EN 300 328 v2.1.1

 Επομένως, από όλα τα παραπάνω είναι εμφανές ότι η τεχνολογία Casambi μέσω 
Bluetooth είναι απόλυτα ασφαλής για τον άνθρωπο και την ανθρώπινη υγεία.
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