Intelligent belysning til
skoler, der er et skridt foran
Håndsoprækning - hvem tror, at deres skole ville have gavn
af et intelligent belysningssystem? Brug denne tjekliste til at
vurdere dine prioriteter og se hvordan intelligent belysning kan
forvandle din skole til et moderne og inspirerende læringsmiljø.

Hvad er dine
topprioriteter for skolen?
Lektion 1: Hvordan man skaber klasselokaler, der har et mere behageligt
læringsmiljø.
At skabe læringsmiljøer, hvor lærere og elever kan være
dygtige og stråle igennem, er det første skridt i retning
af at opnå bedre resultater. Belysning er en enkel,
men alligevel vigtig måde at forbedre klasselokalets
komfort og hjælpe med at stimulere og engagere
elever. Med Interact Pro-appen kan lærere justere
lysniveauet i klasselokalet, så det passer til forskellige
læringsaktiviteter.
• Beslyningen kan ændres, så det passer til
læringsopgaven eller tidspunktet på dagen.
• Forøg lysniveauerne for at styrke eleverne, når de har
brug for at være mere aktive, hvilket understøtter en
ny start på dagen, eksempelvis om morgenen eller om
eftermiddagen efter frokostpausen.
• Dæmp

lysniveauerne for at skabe et afslappet miljø i
pauser eller stilletid.

Lektion 2: Hvordan du får
mere ud af dit gulvareal med
multifunktionsarbejdsområder.
Interact Pros belysningsprofiler gør det nemt at tilpasse
belysningen efter dine behov.
• S
 kab tilpasningsdygtige, multifunktionelle rum og
områder.
• Du kan sætte scenen for enhver form for aktivitet, fra
fokuserede opgaver og stille læsetid til kreativitet og
livligt gruppearbejde.
• Du
 kan nemt ændre belysningen når områdets
brug ændres.

Lektion 3: Hvordan man slukker for
belysningen i tomme lokaler.
Du vil blive forbløffet over, hvor meget energi din skole
kan spare, når lyset kun er tændt, når det er nødvendigt
- og dæmpet eller slukket, når der ikke er behov for
belysning. Interact Pro-software giver dig mulighed
for at bruge automatisering og sensorer til at minimere
energiforbruget.
• J
 uster belysningen til at passe til skolens skemaer
ved hjælp af automatiserede belysningsprofiler og
dæmpningszoner.
• B
 rug bevægelsessensorer til at aktivere det rigtige
lysniveau med det samme, når der er folk til stede.
• B
 rug dagslyssensorer til at reducere lysniveauer, når
det naturlige lys er kraftigt.

Lektion 4: Hold op med at bekymre dig
om at slukke lyset.
Med et intelligent belysningssystem er der ikke behov
for manuelt at tænde eller slukke for lyset. I din bygning
kan du installere alle lysene til at slukke eller dæmpe på
et bestemt tidspunkt - eller planlæg specifikke zoner,
der passer til brugen af rummet.
• D
 æmp eller sluk lyset automatisk i tomme lokaler,
gange og toiletter.
• L
 av tidsskemaer for belysningen, så lyset forbliver
tændt i de områder og på de tidspunkter, hvor elever
eller lærere stadig arbejder.
• L
 ys aktiveres øjeblikkeligt, når sensorer registerer
bevægelse.

Lektion 5: Hvordan man ser belysningens
indvirkning på energiforbrug.
Tag styringen over belysningen ved brug af Interact Prodashboardet. Dig eller din installatør kan styre lysforbruget
og energiforbruget, hvilket kan optimere belysning efter
skolens behov.
• Identificer områder, hvor lysforbruget er højt og juster
indstillingerne for at spare energi.
• O
 ptimer tidsplaner for belysningen, hvor belysningsforbruget virker til at være usynkroniseret med brugen.
• B
 liv præsenteret for bæredygtighed og drag nytte af
programmer, der vurderer energibesparelsen.

Hvis du identificerer dig med de overstående prioriteter, så spørg din installatør
om Interact Pro. Det er en intuitiv app og dashboard, der fungerer med Philips
Interact Ready-belysning for at bringe IoTs omkostningsbesparende strøm til
skoler. Det er et intelligent og energibevidst valg for enhver skole, der ønsker
at give eleverne den bedst mulige uddannelse, med lys, der forbedrer læring og
får alle til at føle sig bedre.

Installationen er nem, hurtig og fri for kabling.
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Din installatør kan
nemt og hurtigt
installere 200
lyspunkter. Start
med et område og
udvid senere med
flere.

Ved hjælp af Interact
Pro-appen kan din
installatør aktivere
dit belysningsystem
indenfor få minutter
og indstille dine
energibesparende
automatiseringsplaner.

Med alt tilsluttet,
kan dine
medarbejdere
downloade og
bruge Interact
Pro-appen.

Dine medarbejdere
kan bruge denne
app til at justere
belysningen i deres
arbejdsområde,
så de kan tilpasse
belysningen efter
deres egne ønsker
og behov.

Du kan overvåge og
styre belysningen
eksternt fra Interact
Pro-dashboardet og
-appen. Eller kan du
overlade dette til din
installatør.
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