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Senzor pohybu Sustainder
Informace o produktu

Sensor Alexia 

Sensor Anne 

CO2

Úspora energie (kWh) Snížení emisí CO2 (kg)

Vlastní nastavení:

Snímače pohybu Sustainder a síť jsou konfigurovány dálkově společností Sustainder po umístění svítidel na místo. 
Instalaci lze plně optimalizovat pro místní podmínky s ohledem na světelný tok, spínací časy a seskupení svítidel v síti. 
Během provozu lze nastavení odpovídajícím způsobem upravit pro další optimalizaci systému (pokud je to potřeba/
požadavek uživatele).

Obvyklé úspory: 70-80%

Řešení

Svítidla Sustainder Anne, Alexia a Aspira jsou navržena tak, aby do nich bylo možné integrovat a použít více 
senzorů. 

Chcete efektivně snížit spotřebu energie a emise CO2 z vašeho pouličního osvětlení? A navíc získat přehled o 
intenzitě dopravy na daných komunikacích? 

Šetřete energii a získávejte relevantní informace pomocí snímačů pohybu Sustainder: 

• Senzor pohybu Sustainder je PIR (pasivní infračervené) řešení integrované ve 
svítidle (Anne, Alexia a Aspira).

• Vhodné pro aplikace, jako jsou cyklostezky, přechody, obytné zóny, parkovací 
plochy, průmysl atd.

• Řešení obsahuje 1 senzor na každé svítidlo.
• Vhodné pro výšky sloupů od 3,5 do 6 metrů
• Maximální detekční zóna: přibližně výška sloupu + 1 metr.
•  Maximální rychlost pro přesnou detekci: cca 25 km/h.

• Úrovně intenzity světla a dobu jeho trvání lze nastavit a upravit na dálku.
• Naše doporučení:

• Zajistěte, aby první a poslední svítidlo bylo vždy zapnuté, aby 
uživatelé nevstupovali na "tmavou silnici".

•  Zajistěte, aby ostatní svítidla měla minimální úroveň osvětlení 5-10 
%, aby uživatelům poskytovala "orientační světlo" (pro větší 
bezpečnost).
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Reporting

Pomocí standardní konektivity luminares je možné generovat denní data ze snímačů pohybu. Tato data jsou 
shromažďována každé čtvrtletí a prezentována ve čtvrtletním přehledu výkonnosti, včetně doporučení 
zákazníkovi pro optimalizaci systému.

S touto čtvrtletní zprávou poskytovanou společností Sustainder zákazník získá:

• Přehled o aktuálním stavu systému (umístění svítidel, časy spínání, velikost skupiny, časový rámec, ve kterém
jsou senzory aktivní atd.).

• Vhled do výkonu snímačů pohybu.
• vhled do počtu spouštěčů za jednotku času, a tedy vhled do aproximace intenzity provozu v čase.
• Přehled o spotřebě energie na jedno svítidlo a dosažené úspory energie ve srovnání se situací bez snímačů

pohybu.
• Poradenství ohledně nastavení a údržby snímačů pohybu.
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Kontakt
info@urbandesign.cz
+420 724 341 340
www.sustainder.cz

Autorizovaný partner
Urban Design s.r.o.
nám.14. října 1307/2
150 00 Praha 5
www.urbandesign.cz




