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Sustainder Lighting App

Belangrijkste eigenschappen

Lichtinstellingen configureren

• Stel zelf het gewenste lichtniveau in per armatuur / 

areaal.

• Bij ons model Anne is het ook mogelijk om de 

intensiteit van de vier verschillende zijdes los van 

elkaar aan te passen. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn 

als een armatuur lichthinder geeft aan de achterzijde.

Lichtinstellingen tijdelijk aanpassen

• Met Direct Control ziet u de lichtsterkte veranderen 

zodra u deze aanpast in de app. 

• Deze instellingen kunnen handmatig worden 

teruggezet of blijven behouden zolang de voeding 

aanwezig is. 

• Wordt de voeding verbroken, dan gaat de armatuur 

weer terug naar de ingestelde configuratie. 

Dimschema’s aanmaken en wijzigen

• De armaturen van Sustainder worden in de fabriek 

voorzien van het gewenste dimschema op maat, 

maar indien gewenst kan men het dimschema op een 

later moment nog met de Lighting App aanpassen.

• Hierbij kan gekozen worden uit reeds bestaande 

dimschema’s, of u kunt een dimschema naar wens 

creeëren.

Inzicht in storingen

• Armaturen met een storing zijn in de app te 

herkennen aan een rood icoontje (groen is online, 

grijs is offline).

• Door te filteren op (specifieke) storingen zijn deze 

eenvoudig te localiseren in uw areaal.

Oplossing

De Sustainder armaturen zijn standaard voorzien van connectiviteit waardoor deze op afstand 

bediend en gemanaged kunnen worden. Wilt u eenvoudig de lichtsterkte veranderen of een nieuw 

dimschema uploaden? Regel het zelf met de Sustainder Lighting App. Ideaal als u op afstand wilt 

configureren, maar nog geen beheersysteem of besturingssysteem gebruikt. De Sustainder 

Lighting App is ook geschikt om armaturen van derden aan te sturen middels onze Mira OLC.
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