Sustainder Lighting App
De lichtinstellingen van het verlichtingsnetwerk aanpassen of een nieuw dimschema uploaden?
Maak het uzelf gemakkelijk met de Sustainder Lighting App. Configureer en optimaliseer elke
aangesloten armatuur voortaan zelf via de app op een tablet. Op afstand of ter plekke, voor één
specifiek armatuur of het volledige areaal. Een veilige manier om de openbare verlichting te
optimaliseren. Snel, gemakkelijk en kostenbesparend.
Haal meer uit uw slimme armatuur
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Bespaar energie
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Tijdelijk aanpassen met Direct Control
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Veilig en eenvoudig
De app werkt heel eenvoudig én veilig. De eigenaar van de
armaturen bepaalt wie er via de app toegang krijgt. Ook
installateurs en beheerpartijen kunnen gebruik maken van
de app om de armaturen optimaal in te stellen.

Check voor meer informatie over onze
Lighting App op sustainder.com

teruggezet of blijven behouden zolang er spanning op de
lichtmast staat. Wordt de spanning verbroken dan gaat de
armatuur weer terug naar de ingestelde configuratie.

