
Intelligent belysning til smarte skoler

Vi tror på, at intelligent belysning kan skabe 
et bedre læringsmiljø. Interact Pro er en 
intuitiv app og dashboard, der fungerer med 
Philips Interact Ready-belysning og giver 
lærerne mulighed for at tilpasse klasse- 
værelset, så de kan skabe den rette atmos- 
fære. Det er et smart, fleksibelt og energi-
bevidst valg for enhver skole, der ønsker at 
give eleverne den bedst mulige uddannelse, 
med lys, der forbedrer læring og frembringer 
det bedste hos både studerende og lærere.

Forvandl din skole til et moderne  
og inspirerende læringsmiljø  
med Interact Pro

 
Et godt læringsmiljø

•  Lysniveauer kan ændres, så de passer til opgaven eller 
tidspunktet på dagen.

•  Forøg lysniveauerne for at give eleverne mere energi, 
når de har brug for at være mere aktive, hvilket virker 
som en ny start på dagen (morgen) eller eftermiddag 
(efter frokostpausen).

•  Dæmp lysniveauerne for at skabe et afslappet miljø i 
pauserne eller når der skal være stille.

Indstil individuelt dine lysindstillinger  
med Interact Pro-appen

 Energibevidst

•  Juster belysningen til at passe til skolens skemaer  
ved hjælp af de automatiserede belysningsprofiler  
og dæmpningszoner.

•  Brug bevægelsessensorer til at aktivere de rigtige 
lysniveauer, når folk er til stede.

•  Brug dagslyssensorer til at reducere lysniveauer, når 
det naturlige lys er kraftigt.

 Effektivt

•  Lys dæmpes eller slukkes automatisk i tomme 
klasselokaler, gange og etager.

•  Lav tidsplaner for belysningen så lyset forbliver tændt 
i de områder, og på de tidspunkter, hvor elever eller 
lærere stadig arbejder.

•  Lys aktiveres øjeblikkeligt, når sensorer registerer 
bevægelse. 
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Oplev hvordan Interact Pro udnytter fordelene ved IoT, for at gøre skoledagene 
mere stimulerende, produktive og sjove. Kontakt din installatør og besøg: 

www.interact-lighting.com/pro

 Konstant i udvikling

•  Tag styring på din belysning på stedet eller eksternt 
gennem Interact Pro-dashboardet.

•  Identificer områder, der bruger meget lys og juster 
indstillingerne for at spare energi.

•  Optimer tidsplaner for belysningen, hvor belysnings-
forbruget virker til at være usynkroniseret med brugen.

•  Bliv præsenteret for bæredygtighed og drag nytte af 
programmer, der vurderer energibesparelsen.

Jeg kan ændre belysningen for 
enhver form for aktivitet - fra 
fokuserede opgaver og stille 

læsetid til at skabe kreativitet 
og livligt gruppearbejde.

Jeg føler mig energisk 
og klar til at lære, 

takket være de 
rigtige lysniveauer i 

klasselokalet.

Læsning er meget 
lettere for mine øjne og 

understøtter min visuelle 
sundhed og velvære.

Der er ingen blænding, 
flimren eller andet 
visuelt ubehag, så 
jeg bliver hverken 

distraheret eller træt.

Jeg er stolt af min skoles 
energibesparende 
belysning og deres 

engagement i miljøet.
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