
C2 SmartLight -elämyskonseptit
“Valo seuraa kulkijaa”
“Monitoimikenttä“
“Suomi 100 vuotta“
“Istu ja pala“
“Värisekoitus“

Yli puolet suomalaisista 
asuu alueilla, jossa

ulkovalaistusta ohjataan 
C2 SmartLight -ratkaisuilla. 

Älykkäällä
valaistuksella
elämyksiä
ja silmäniloa



Iloa älykkäästä valosta.

itä valaistuksen 
ohjaus tarkoittaa?
Yksinkertaisim-
millaan valais-
tuksen ohjaus 

on valojen laittamista päälle ja 
pois. Kun lisätään älyä, saadaan 
ohjaus, joka sytyttää ja sammut-
taa valot automaattisesti käyt-
tötarpeen mukaan –  esimerkiksi 
kun havaitaan liikettä tai kun tulee 
hämärää illalla ja valoisaa aamul-
la. Sensorit ovat älykkään valais-
tuksen ohjauksen osa, joka mah-
dollistaa automaattisesti tarpeen 
mukaan säätyvän valaistuksen.

Miksi valaistuksen
ohjausta tarvitaan ulkona?
Hyvä valaistus auttaa näkemään, 
tuo turvallisuuden tunnetta ja luo 
viihtyisyyttä. Valon määrää ja kirk-
kautta voidaan säätää. Valaistusta 

voidaan säätää jopa yksittäisen 
valaisimen tarkkuudella, tyypil-
lisesti kuitenkin alueen tarpeen 
mukaisesti. Keskustassa voidaan 
tarvita valoa enemmän ja aikai-
semmin kuin lähiössä, onnetto-
muustilanteissa valot on saatava 
päälle vaikka keskellä yötä.

Huollon kannalta valaistuksen 
ohjauksesta on merkittävä hyöty, 
kun säätöjä ei tarvitse enää tehdä 
nosturin ja kahden työmiehen 
voimin, vaan ohjaus käy käte-
västi etänä tietokoneen kautta. 
Vikailmoitukset saadaan valaisi-
men sijainnin kera suoraan huol-
tohenkilökunnan puhelimeen. 
Valaistuksen himmennyksen 
ansiosta tarvittavia valaisinmalleja 
voidaan vähentää ja lamppuvaras-
toja pienentää.
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Valolla on
mielialaa
kohottava
vaikutus.

Älykkäästi
ohjattuna

valaistuksella
luodaan

elämyksiä ja
silmäniloa.

Tieto kulkee myös toiseen suun-
taan – Konsepteista todellisuu-
deksi muuttuvat Smart City ja IoT 
mahdollistavat erilaisten mittaus-, 
hälytys- ja tunnistetietojen tuon-
nin laajoista sensorijärjestelmistä 
hyödyntäen ulkovalaistuksen 
ohjaus- ja valvontajärjestelmää. 

Säästetään energiaa,
valaisinta ja luontoa
Valaistuksen ohjauksella on 
merkittävä rooli kun valaistukseen 
käytettävää energiaa halutaan 
säästää. Julkisella puolella valais-
tuksen osuus koko sähkönkulutuk-
sesta voi olla jopa yksi kolmasosa. 
Ohjattu valaistus säästää näistä 
kustannuksista helposti 40 %, ja 
kun valaistus toteutetaan vielä 
ledivalaisimilla, päästään jopa 
yli 90 % säästöihin. Valaistuksen 
ohjaukseen tehty investointi mak-
saa itsensä siis nopeasti takaisin. 
Valosaasteen väheneminen on 
myös merkittävä hyöty. Yhden 
kWh:n tuottaminen synnyttää
200 g hiilidioksidipäästöjä. Valais-
tuksen ohjaus vähentää hiilidiok-
sidipäästöjä vuositasolla huomat-
tavasti. Luonto kiittää.

Elämyksiä ja silmäniloa
Valolla on mielialaa kohottava 
vaikutus. Älykkäästi ohjattuna 
valaistuksella luodaan elämyksiä 
ja silmäniloa. Valon voimakkuutta 
ja väriä säätämällä ja erilaisilla 
antureilla ja sensoreilla tehdään 
valosta inhimillistä, joka reagoi 
käyttäjään. Kulkijaa seuraava valo 
tai mahdollisuus leikkiä valolla 
ja varjoilla muuttaa valon roolia 
ja luo uusia mahdollisuuksia 
sen hyödyntämiseen, joissa vain 
mielikuvitus on rajana. Hyvä 
valosuunnittelu on kuntien ja 
kaupunkien matkailuvaltti, kun 
hienot maamerkit korostetaan 
elävällä valolla ja puistot sekä 
ladut ja kuntoradat valaistaan 
elämysreiteiksi.



“Valo seuraa kulkijaa “

Elämysreitti
Syttyy illan hämärtyessä

Sammuu aamun valjetessa
Kirkastuu liikkeestä

Paketti
Valaisimet
Ohjaimet

Liiketunnistimet
Hämäräanturit
Konfigurointi



“Monitoimikenttä“

Liiketunnistuksella aktivoitava valaistus
10% valaistusteho kun alueella ei liikkujia
Valaistus kirkastuu kun liikettä havaitaan

Paketti
Valaisimet
Ohjaimet

Liiketunnistimet
Konfigurointi



“Suomi 100 vuotta“

Sinivalkoinen katseenvangitsija
Valaisee puustoa tms. 

Valot hengittävät vuorotellen
Yksinkertainen mutta näyttävä

Paketti
2 valaisinta

(sininen ja valkoinen)
Ohjaimet

Konfigurointi



“Istu ja pala“

Interaktiivisesti valaistu
levähdyspaikka

Valo reagoi istujaan ja
aktivoi valoteoksen

Paketti
Valaisimet
Ohjaimet

Paineanturi
Konfigurointi



“Värisekoitus“

Värivaloleikki alkaa nappia painamalla
rgb-valot (punainen, vihreä, sininen)

Additiivinen värisekoitus
Painonappi käynnistää valoleikin

Paketti
3 valaisinta ja ohjaimet

Painonappi
Konfigurointi
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C2 SmartLight Oy
Ohjelmakaari 10
40500 Jyväskylä

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

C2 SmartLight Oy on älykkäisiin 
ulkovalaistuksen ohjausratkai-

suihin erikoistunut suomalainen 
teknologiayritys. Kaikki C2

SmartLight -tuotteet ja -palvelut 
on suunniteltu Suomessa. Tänä 
päivänä yli puolet suomalaisista 

asuu alueilla, jossa ulkovalaistusta 
ohjataan C2 SmartLight -ratkai-

suilla. Haastavissakin olosuhteissa 
valaistaan sekä pieniä pihoja että 

kokonaisia kyliä ja kaupunkeja, 
satamia, puistoja, teollisuus-
alueita, halleja ja ratapihoja.




