
Älykästä valaistusta huippuoppilaitoksille

Älyvalaistuksella voidaan luoda älykkäämpiä 
oppimisympäristöjä. Interact Pro 
-valaistusjärjestelmän intuitiivinen sovellus ja 
ohjauspaneeli toimivat  Philips Interact Ready 
-valaistuksen kanssa, joiden avulla opettajat 
voivat säätää valaistusta luodaakseen juuri 
oikean ilmapiirin. Se on älykäs, joustava ja 
energiatietoinen valinta kaikille oppilaitoksille, 
jotka haluavat tarjota opiskelijoilleen parhaan 
mahdollisen koulutuksen. Valo parantaa 
oppimista ja tuo esiin sekä oppilaiden että 
opettajien parhaat puolet. 

Muuta oppilaitoksesi moderniksi ja 
inspiroivaksi oppimisympäristöksi 
Interact Pron avulla

 
Loistava oppimisympäristö

•  Valaistus voidaan räätälöidä koulutehtävän tai 
vuorokaudenajan mukaan.

•  Lisää valon määrää virkistääksesi oppilaita, kun heidän 
on oltava aktiivisempia mm. aamulla tai iltapäivällä 
lounastauon jälkeen.

•  Luo rentouttava ilmapiiri taukojen tai hiljen- 
tymisen ajaksi.

Määritä valaistusasetuksesi Interact  
Pro -sovelluksella

 Energiatietoinen

•  Räätälöi valaistus oppilaitoksen aikataulujen 
mukaan automaattisilla valaistusprofiileilla ja 
himmennysvyöhykkeillä.

•  Liiketunnistimet aktivoivat sopivan valon määrän,  
kun ne havaitsevat liikettä.

•  Käytä päivänvalotunnistimia vähentämään valon  
määrää luonnonvalon ollessa voimakasta.

 Tehokas

•  Valot himmenevät tai sammuvat automaattisesti tyhjissä 
luokkahuoneissa, käytävillä ja kerroksissa.

•  Aikatauluta valot pysymään päällä oppituntien jälkeen 
sellaisissa paikoissa, missä oppilaat tai opettajat vielä 
työskentelevät.

•  Valot aktivoituvat heti, kun tunnistimet havaitsevat 
liikettä.
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 Kehity jatkuvasti

•  Ohjaa valaistustasi paikan päällä tai etänä Interact  
Pro -ohjauspaneelilla.

•  Tunnista alueet, joissa käytetään paljon valoa ja säädä 
asetuksia energian säästämiseksi.

•  Optimoi valaistusaikataulusi, kun valaistus ei vastaa 
tilankäyttöä.

•  Saavuta kestävyyden ja energiansäästön tavoitteet.

Ota selvää, kuinka Interact Pro hyödyntää IoT-valaistusta tehden  
koulupäivistä piristävämpiä, tuottavampia ja hauskempia. Keskustele  

asentajan kanssa ja siirry osoitteeseen:

www.interact-lighting.com/pro

Voin mukauttaa valaistuksen 
keskittymistä vaativiiin tehtäviin 

ja hiljaiseen lukuaikaan sekä 
luoviin tehtäviin että vilkkaaseen 

ryhmätyöhön.

Tunnen olevani ener-
ginen ja valmis oppi-
maan luokan sopivan 

valon määrän ansiosta.

Lukeminen tuntuu paljon 
miellyttävämmältä,  
ja valaistus tukee  

silmieni hyvinvointia.

Ei häikäisyä, välkkymistä 
tai muuta visuaalista 

epämukavuutta, joten 
keskittymiseni ei 

herpaannu enkä väsy.

Olen ylpeä kouluni 
energiaa säästävästä 

valaistuksesta ja 
sen sitoutumisesta 

ympäristöön.
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