
Yli puolet suomalaisista 
asuu alueilla, jossa

ulkovalaistusta ohjataan 
C2 SmartLight -ratkaisuilla. 

C2 SmartLight Oy
Ohjelmakaari 10
40500 Jyväskylä

Email: sales@c2smartlight.com
Puh. +358 20 741 6051
www.c2smartlight.com

Älykästä valaistuksen-
ohjausta langattomasti

C2 SmartLumo valaisinohjain
C2 SmartLumo -ohjaimet ovat yhteen-
sopivia lähes kaikkien säädettävissä 
olevien valaisimien kanssa. Ohjain 
voidaan asentaa valaisimen sisään tai va-
laisinpylvääseen. Ohjaimessa on liitännät 
erilaisille sensoreille, kuten esimerkiksi 
hämäräanturille, painonapille ja liiketun-
nistimelle.

Pääominaisuudet
Valaistuksen ohjaus valaisinryhminä • 
tai valaisinkohtaisesti
Yhteensopiva lähes kaikkien • 
säädettävissä olevien valaisimien 
kanssa (1-10V ja DALI)
Langaton ohjaus: ei ohjauskaape-• 
lointia, valaisimien asetukset 
säädettävissä ja muutettavissa etänä 
asennuksen jälkeen
Moni• puoliset himmennyssäädöt
Sopii käytettäväksi itsenäisissä va-• 
laistusverkoissa sekä C2 SmartLight 
-keskusjärjestelmän osana

C2 Lumo Manager
Sovellus, jolla C2 SmartLumo -ohjaimia 
voidaan ohjata kätevästi kannettavalla 
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Liittämällä valaistukseen erilaisia sensoreita ja antureita saadaan 
aikaan interaktiivinen valaistus, joka muuttuu ja mukautuu vaikka 
lämpötilan tai keliolosuhteiden mukaan. Vain mielikuvitus on rajana!

tietokoneella tai tabletilla. Sovelluksella 
voidaan säätää C2 SmartLumo -ohjai-
milla varustettujen valaisimien käyttöai-
koja ja -tehoa monipuolisesti kulloiseen-
kin ympäristöön sopivaksi.

Pääominaisuudet
Valaisimet esitetty havainnollisesti • 
karttapohjalla
Valaisimien ohjaus valaisinryhminä • 
tai valaisinkohtaisesti
Jokaiselle viikonpäivälle voidaan • 
luoda erilainen valaistusaikataulu, 
joka määrittää sen, milloin ja millä 
teholla valaistus on päällä.
Valaistusprofiileja voidaan tallettaa • 
ohjelmaan useita
Valaistustasojen määritykset (him-• 
mennykset)
Liiketunnistimen ja painonapin • 
toiminta-asetukset
Mahdollistaa valaistuksen ohjaami-• 
sen reaaliaikaisesti

C2 SmartLight Liiketunnistin
C2 SmartLight Liiketunnistimen avulla 
alueen valaistus on käytössä vain silloin 
kun siellä on toimintaa. Alueen valot 

kirkastuvat kun liiketunnistin havaitsee 
liikettä. Oikea-aikaisella ja -tehoisella 
valaistuksella vähennetään valosaastetta 
ja samalla säästetään energiaa sekä 
luodaan miellyttävä ja turvallinen 
ympäristö vuodenajasta ja säästä riip-
pumatta.

C2 SmartLight Painonappi
C2 SmartLight Painonappi on erinomain-
en ratkaisu alueille, jonka valaistusta 
halutaan hallita paikan päällä. Omiaan 
se on erityisesti paikoissa, joissa liiketun-
nistin ei ole tarpeeksi tarkkarajainen 
esimerkiksi ohikulkevien ihmisten vuoksi. 


