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BIODYNAMICKÉ SVĚTLO A VÝROBA

Pro efektivní práci ve výrobě je biodynamické světlo velmi důležité. Nepojí 
se pouze se zvýšením pracovním výkonem, ale také s dobrou náladou 
zaměstnanců a příjemným pracovním prostředím. Těchto pozitivních změn 
lze dosáhnout právným poměrem mezi výkonem a odpočinkem.

Je to jednoduché.
SUNTENSE stimuluje nejen výkon ale také relaxaci. Dejte si místo několika 
šálků kávy pořádnou porci bílého světla a nastimulujte si tak větší chuť k práci. 
Náš systém má navíc plnospektrální světlo, takže vše ve výrobní hale uvidíte 
v ve správných a věrohodných barvách . Funkce flicker-free zajistí, že světlo 
nebliká na žádné frekvenci, váš zrak bude v naprosté pohodě, vždy opravdu 
uvidíte jestli se stroje otáčí nebo ne.

Senzor jasu a chromatičnosti sleduje intenzitu světla uvnitř objektu a reguluje 
výkon svítidel, aby osvětlení pracovních ploch bylo vždy konstatní a správné. 
Pokud máte velké světlíky nebo okna bude vám automaticky šetřit elektrickou 
energii a přes den přisvěcovat jen kolik je opravdu třeba.  Velmi efektivní a 
úsporné světlené zdroje Suntense vám vždy šetří spotřebovanou elekrickou 
energii. A ve spolupráci s integrovanými pohybovými senzory s funkcí 
TRANSITION svítí, jen když je někdo přítomen pod svítidly, například ve skladu.

Provedení průmyslových svítidel SUNTENSE - SUNBAY a SUNDUST vychízí z 
ověřených designou svítidel pro průmysl, chytře doplněných biodynamickými 
funkcemi. Pro výrobní haly s vysokým stropem jsou určeny svítidla SUNBAY, 
pro stropy do 6 metrů jsou ideální prachotěsná svítidla SUNDUST. Jsu nabízena 
ve typizovaných velikostech a výkonech, vyhodvujících pro každý projekt.

Jak to funguje?

Příchod a práce
Během příchodu do práce vás bude systém SUNTENSE doprovázet teplejším 
světlem s nižší intenzitou., což navodí pohodový stav a dobrý začátek práce. 
Aniž byste si toho všimli, tak se během chvilky přemění světlo na studenější 
odstín se zvýšenou intenzitou. Podvědomě budete aktivnější, optimističtější 
a práce vám půjde mnohem lépe. Dle různých studií kognitivních funkcí je 
prokázán pozitivní vliv světla na výkonnost až o desítky procent.

Dá se nastavit odlišná teplota barvy světla i intenzita pro výrobní prostor i 
například šatny a odpočinkové místnosti. Vše záleží na vašich požadavcích.

Přestávka, oběd
Obědová nebo jiná přestávka začíná teplejším odstínem s nižší intenzitou. 
Oběd spojený s relaxem je kombinace, která je velmi důležitá, ale často se 
zanedbává. Při konci obědové pauzy se žluté světlo plynule změní zpět na bílé 
s vyšší intenzitou a vaše tělo začne samo fungovat. Přechod k práci je snadný 
a intuitivní.

Odchod
Před koncem pracovní doby na rozloučenou světlo opět plynule přejde na 
teplejší barvu světla. Takové rytmy si můžete nastavit libovolně, podle pracovní 
doby.

Svítidla jsou dokonalou volbou pro vícesměnný provoz, kde lze v kanceláři 
nebo výrobě nasimulovat sluneční svit v jakoukoliv dobu.

Perfektní dojem uděláte i na svou obchodní návštěvu, které zvednete náladu 
a ochotu vyjednávat, správným průběhem světla v zasedací místnosti. Vítat 
můžete mírně teplým světlem, které během chvilky přejde do bílého odstínu 
a nastolí tak v místnosti efektivní náladu a chuť pracovat. Chvilku před 
stanoveným koncem světlo automaticky ztlumí jas a přejde zpět do teplého 
odstínu. Jednání bude tak velmi efektivní, doprovázeno optimistickou náladou.

Instalace
SUNTENSE funguje na jakékoliv kabeláži, takže se nemusíte bát ani starých 
rozvodů. Svítidlu stačí pouze připojení na síť 230V AC. Žádné šílené kabelování 
ani stavební změny. Světlo pouze připevníte ke stropu, připojíte na kabel a 
během chvilky si užíváte plnospektrální světlo SUNTENSE.

Svítidla a celý systém vám dodáme nakonfigurovaný. Za chvíli po instalaci 
svítidel systém SUNTENSE funguje a vy si můžete užívat jeho prémiové funkce.

Vše řídíte pomocí aplikace z vašeho mobilu nebo počítače. Komfortní světelné 
scény a průběh svícení TIMELINE si velmi jednoduše nastavíte v přehledné 
aplikaci SUNTENSE.

Pod vypínače zapojíte vstupně/výstupní moduly IO2, pomocí kterých při 
stlačení vypínače měníte režimy svítidel SUNTENSE v místnosti. Modul IO2 
lze předřadit před jakékoliv svítidlo, nebo ho osadit do zásuvky. Pomocí IO2 
můžete do systému SUNTENSE připojit i jakékoliv další klasické ON/OFF 
svítidlo.

Systém vám ušetří i náklady za svícení, pokud využijete funkci chytrých 
systémových pohybových senzorů řízených naším algoritmem TRANSITION.

Doporučená svítidla:

Pro výrobní část
SUNETNSE série INDUSTRY 
se svítidly SUNBAY 120W a 240W, SUNDUST   30W a 60cm , 60W a 120cm, 
120W a 150cm 

Pro administrativní část
SUNTENSE série BUSINESS se svítidly ONE, UP, LINE



Biodynamické svítidlo pro výrobní prostory s vyšší výškou stropu. 

Svítidla snadno nastavíte a ovládáte pomocí intuitivní aplikace. Díky tomu máte dokonalý přehled o všech svítidlech, jejich aktuálním stavu a spotřebě. Díky 
pokročilému nastavení můžete ovládat jednotlivá svítidla nebo skupiny svítidel. Systém schopen dosáhnou maximální úspory energií, protože svítidla mohou 
fungovat na jednotky procent výkonu. 
 
LED stropní svítidlo SUNBAY kombinuje inovativní design s perfektní kvalitou zpracování a vysokým světelným výkonem. 
 
MOŽNOSTI VYUŽITÍ SVÍTIDEL SUNBAY
Tato inovativní, výkonná a nenápadná svítidla byla navržena speciálně pro využití v průmyslovém prostředí. Perfektně se hodí například do výrobních hal s výškou 
stropů nad 4 metry. Jejich úkolem je přinášet plnospektrální biodynamické světlo do prostorů, kde si na práci potřebujeme dobře posvítit. A vidět předměty a barvy 
jaké opravdu jsou. Biorytmus SUNTENSE bude skvěle motivovat personál k dobrým výkonům. 
 
VYCHYTÁVKY SYSTÉMU SUNTENSE
Všechna svítidla Suntense jsou pořádně vymazlená a každé z nich je nadupané prémiovými funkcemi, které se postarají o maximální světelný komfort. 
Svit svítidel se pohybuje v rozmezí 0-18000 lm, a je plynule regulovatelný až k nule. Plynulé je i nastavení chromatičnosti v širokém rozmezí 2700 K - 6500 K. To vše 
díky funkci SoftDimm, která zamezuje skokovým změnám chromatičnosti a jasu - řízení stmívání je tak vždy krásně plynulé. 
O maximální světelný komfort se v každém svítidle o velikosti 600 mm stará více než tisíc velmi kvalitních LED diod. 
 
OVLÁDÁNÍ A NASTAVENÍ
Vypínačem (tlačítkem), doplněným o modul IO2
Svítidla lze řídit i klasickým vypínačem – krátkým procvaknutím vypínače měníte v cyklu teplý a studený režim svítidla. Přidržením vypínače svítidlo stmíváte funkcí 
Dimm to WARM a Bright to COOL
Aplikací
Pomocí aplikace máte vždy dokonalý přehled o všech svítidlech. Můžete kontrolovat provozní teplotu svítidla a jeho aktuální spotřebu, nastavovat světelné módy dle 
nálady a požadavků. Svítidla tak budou dokonale podporovat Váš biorytmus každou minutu vašeho dne.
POHYBOVÉ SENZORY
Svítidla jsou vybavena integrovanými systémovými pohybovými senzory, které v kombinaci s našim chytrým algoritmem šetří velké množství energie. Odezva 
pohybového senzoru je plně a jednoduše nastavitelná v menu aplikace SUNTENSE – funkce  TRANSITION.

Model Příkon Světelný tok Chromatičnost Index podání 
barev Senzor Ovládání Rozměry

SUNBAY 120W 120 W 15 600 lm 2 700 - 6 500 K Ra>95 MW Smart ap / RC ø 293 × 169 mm

SUNBAY 180W 180 W 23 400 lm 2 700 - 6 500 K Ra>95 MW Smart ap / RC ø 293 × 169 mm

120 W / 180 W

LED Průmyslové svítidlo

SUNBAY

Ra >95IP65TW

2 700 K 
3 000 K 
3 500 K
4 000 K
5 000 K
6 500 K



Model Příkon Světelný tok Chromatičnost Index podání 
barev Senzor Ovládání Rozměry

SUNDUST 60 - 30W 30 W 3 900 lm 2 700 / 6 500 K Ra>95 MW Smart ap 86 × 600 mm

SUNDUST 120 - 60W 60 W 7 800 lm 2 700 - 6 500 K Ra>95 MW Smart ap 86 × 1 200 mm

SUNDUST 150 - 120W 120 W 15 600 lm 2 700 - 6 500 K Ra>95 MW Smart ap 86 × 1 500 mm

30 W / 60 W / 120 W

LED Průmyslové svítidlo

SUNDUST

Ra >95

Biodynamické svítidlo pro výrobní prostory s vyšší výškou stropu. 

Svítidla snadno nastavíte a ovládáte pomocí intuitivní aplikace. Díky tomu máte dokonalý přehled o všech svítidlech, jejich aktuálním stavu a spotřebě. Díky 
pokročilému nastavení můžete ovládat jednotlivá svítidla nebo skupiny svítidel. Systém schopen dosáhnou maximální úspory energií, protože svítidla mohou 
fungovat na jednotky procent výkonu. 
 
LED stropní svítidlo SUNDUST kombinuje inovativní design s perfektní kvalitou zpracování a vysokým světelným výkonem. 
 
MOŽNOSTI VYUŽITÍ SVÍTIDEL SUNBAY
Tato inovativní, výkonná a nenápadná svítidla byla navržena speciálně pro využití v průmyslovém prostředí. Perfektně se hodí například do výrobních hal s výškou 
stropů nad 4 metry. Jejich úkolem je přinášet plnospektrální biodynamické světlo do prostorů, kde si na práci potřebujeme dobře posvítit. A vidět předměty a barvy 
jaké opravdu jsou. Biorytmus SUNTENSE bude skvěle motivovat personál k dobrým výkonům. 
 
ZDRAVÉ BIODYNAMICKÉ OSVĚTLENÍ
Svítidlo SUNDUST je no-flicker, tedy nebliká a nepulsuje. Jeho světlo je absolutně konstantní a čisté, čímž pečuje o váš zrak a nenamáhá jej. Točivé stroje vidíte v 
pohybu.
Aby byl světelný komfort ještě vyšší, všechna svítidla SUNTENSE mají index podání barev Ra větší než 95, což znamená, že se téměř blíží přirozenému dennímu světlu 
(denní světlo má hodnotu Ra 100). Proto je výhodné instalovat SUNTENSE do místností, kde trávíte většinu času - ať už je to kancelář, nebo domov. SUNTENSE vám 
přináší domů kousek slunce.
Potřeby světla se během dne mění a reaguje na něj váš biorytmus. Nastavte si svítidla SUNTENSE podle toho, co v danou chvíli potřebujete. Díky ovládací aplikaci je 
možné nakonfigurovat denní rytmy pomocí denní cirkadiánní křivky TIMELINE. Nastavte si teplotu chromatičnosti a jas přesně podle vašich představ. Teplou bílou 
barvu a nižší jas pro chvilky odpočinku a relaxace, studené bílé světlo pro lepší soustředění a aktivitu.

ASTRÁLNÍ FUNKCE SUNRISE
Tato funkce dokáže spojit svit svítidla s východem nebo západem slunce. SUNTENSE tak dokonale podpoří vaše biorytmické požadavky v kancelářích, pracovnách, 
showroomech, prodejnách, ateliérech, veřejných prostorech a všude, kde potřebujete kvalitní osvětlení pro svou práci či koníčky.

IP65TW

2 700 K 
3 000 K 
3 500 K
4 000 K
5 000 K
6 500 K



Model Příkon Světelný tok Chromatičnost Index podání 
barev Senzor Ovládání Rozměry

SUNSTREET WALK 15 15 W 1 950 lm 2 200 - 6 500 K Ra>95 MW Smart ap 691 × 305 × 135 mm

SUNSTREET WALK 30 30 W 3 900 lm 2 200 - 6 500 K Ra>95 MW Smart ap 691 × 305 × 135 mm

SUNSTREET WALK 60 60 W 7 800 lm 2 200 - 6 500 K Ra>95 MW Smart ap 691 × 305 × 135 mm

SUNSTREET WALK 120 120 W 15 600 lm 2 200 - 6 500 K Ra>95 MW Smart ap 691 × 305 × 135 mm

15 W / 30 W / 60 W / 120 W

LED Pouliční svítidlo

SUNSTREET WALK

Ra >95

Biodynamické pouliční osvětlení SUNTENSE Sunstreet přináší lepší podání umělého světla v ulicích. Svítidla snadno nastavíte a ovládáte pomocí intuitivní aplikace. 
Díky tomu máte dokonalý přehled o všech svítidlech, jejich aktuálním stavu a spotřebě. Díky pokročilému nastavení můžete ovládat jednotlivá svítidla nebo skupiny 
svítidel. Na základě nastavení jsou pak svítidel SUNTENSE schopna vyhodnotit a upravovat světlené podmínky v ulicích, např. v době soumraku mění chromatičnost 
do teplejších odstínů a snižuje intenzitu osvětlení a naopak  za rozbřesku intenzitu zvyšuje a mění barvu světla do studenějších odstínů, podporujících aktivitu a 
soustředění. Díky tomu je systém schopen dosáhnou maximální úspory, protože svítidla mohou fungovat na jednotky procent výkonu. 
 
BIODYNAMICKÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Prémiové pouliční osvětlení SUNSTREET Walk je dalším krokem k udržitelnosti na společné cestě člověka a přírody. Tunable white svítidlo Sunstreet přináší lepší a 
přívětivější podání umělého světla v ulicích. Celý systém snadno nastavíte a ovládáte pomocí intuitivní aplikace, ve které máte také o svítidlech dokonalý přehled. 
Svítidla je možné nakonfigurovat přímo pro vybrané lokality dle potřeby, což přináší maximální úsporu energií. 
 
CO PŘINÁŠÍ BIODYNAMIKA VE VEŘEJNÉM OSVĚTLENÍ?
Svítidla SUNSTREET jsou vybavena nejmodernějšími technologickými funkcemi a přinášejí plnospektrální světlo s vysokým indexem podání barev i do nočních ulic. 
Celý koncept vychází z přirozených cirkadiánních rytmů člověka i přírody. Sunstreet je inovativní systém, který si můžete nastavit a ovládat pomocí aplikace tak, 
jak zrovna potřebujete – jiné osvětlení je žádoucí na frekventovaných nočních ulicích města a jiné v okrajových oblastech. Na základě nastavení jsou pak svítidla 
SUNTENSE schopna vyhodnotit a upravovat světelné podmínky v ulicích, např. v době soumraku mění chromatičnost do teplejších odstínů a snižuje intenzitu 
osvětlení a naopak za rozbřesku intenzitu zvyšuje a mění barvu světla do studenějších odstínů, podporujících aktivitu a soustředění. V režimu nočního svitu vyzařují 
minimum modrého světla.
Přechody mezi jednotlivými režimy chromatičnosti a jasu jsou zcela plynulé - je zajištěna větší bezpečnost provozu na ulicích. Zvířata ani hmyz nejsou matena silnými 
zdroji světla, která v nich vyvolávají dojem bílého dne nebo měsíce v úplňku.
Svítidla Sunstreet jsou vybavena funkcí no-flicker, tedy neblikají, jejich světlo je naprosto čisté a konstantní. V praxi to znamená, že zvířata ani lidé nejsou tímto jevem 
negativně ovlivňováni.

IP66TW

2 200 K 
3 000 K 
3 500 K
4 000 K
5 000 K
6 500 K



Model Příkon Světelný tok Chromatičnost Index podání 
barev Senzor Ovládání Rozměry

SUNSTREET PARK 15 15 W 1 950 lm 2 200 - 6 500 K Ra>95 MW Smart ap Ø 514 x 681 mm

SUNSTREET PARK 30 30 W 3 900 lm 2 200 - 6 500 K Ra>95 MW Smart ap Ø 514 x 681 mm

15 W / 30 W

LED Parkové svítidlo

SUNSTREET PARK

Ra >95

Biodynamické parkové osvětlení SUNTENSE Sunstreet přináší větší bezpečnost v ulicích a zejména v parkových oblastech. Svítidla snadno nastavíte a ovládáte 
pomocí intuitivní aplikace. Díky tomu máte dokonalý přehled o všech svítidlech, jejich aktuálním stavu a spotřebě. Díky pokročilému nastavení můžete ovládat 
jednotlivá svítidla nebo skupiny svítidel. Systém schopen dosáhnou maximální úspory energií, protože svítidla mohou fungovat na jednotky procent výkonu. 
 
SUNTENSE PODPORUJE PŘÍRODU
Biodynamika SUNTENSE vrací v noci ulice a zeleň přírodě. Vše začne zase fungovat jako dříve, ale s minimálním narušením pro společnost – lidi. Během několika 
měsíců budeme mít zdravější zeleň v ulicích, hmyz přestane v tak masivní míře páchat svoje sebevraždy u pouličních svítidel, v noci v ulicích častěji potkáme zvířata. 
Příroda se začne vracet ke svojí správné rovnováze.

DOKONALÝ PŘEHLED DÍKY OVLÁDACÍ APLIKACI
VO Sunstreet je možno nastavovat a ovládat pomocí aplikace, kterou můžete využívat ve webovém prostředí (pomocí vašeho oblíbeného prohlížeče), nebo je ke 
stažení na platformách Androis a IOS (Apple). 
Aplikace je velmi intuitivní a poskytuje tak dokonalý přehled o všech svítidlech.
Monitoring systému
Aplikace umožňuje vytvoření vizualizace pomocí půdorysu nebo fotografie, kde mohou být rozmístěny ikony jednotlivých svítidel. Ikony signalizují aktuální stav 
svítidel - zda jsou rozsvícena, zhasnuta, jakou mají chromatičnost, jas a spotřebu. Součástí databáze je také historie, která umožňuje vysledovat součty spotřeb celého 
systému.

Dělení do libovolných uživatelských skupin pro lokality
Svítidla mohou být rozdělena do různých skupin a každou skupinu je možné nastavovat a ovládat samostatně.. Tuto funkci nejčastěji využijete při ovládání skupin 
svítidel v jednotlivých čtvrtích, ulicích (jiné nastavení může být na frekventovaných ulicích v centru města a jiné v okrajových čtvrtích).
Identifikace poruch
Kromě sledováni spotřeby svítidel umožňuje online monitoring sledovat měření aktuální teplotu zdroje a LED boardu a hlavně identifikovat případné vznikající 
poruchy. O závadě jsou účastníci vyrozuměni notifikací v aplikaci.
Celý systém je naším dílem, vyvinuli jsme ho a vyrábíme v České republice, stále na něm pracujeme a vylepšujeme ho, aby vám maximálně sloužil. Díky tomu 
dokážeme rychle reagovat na vaše podněty.

IP66TW

2 200 K 
3 000 K 
3 500 K
4 000 K
5 000 K
6 500 K



Model Příkon Světelný tok Chromatičnost Index podání 
barev Senzor Ovládání Rozměry

SUNSTREET CROSS 60 60 W 7 800 lm 4 000 - 6 500 K Ra>95 MW Smart ap 691 × 305 × 135 mm

60 W

LED Přechodové svítidlo

SUNSTREET CROSS

Ra >95

Biodynamické přechodové osvětlení SUNTENSE Sunstreet přináší větší bezpečnost v ulicích a zejména na přechodech. Svítidla snadno nastavíte a ovládáte pomocí 
intuitivní aplikace. Díky tomu máte dokonalý přehled o všech svítidlech, jejich aktuálním stavu a spotřebě. Díky pokročilému nastavení můžete ovládat jednotlivá 
svítidla nebo skupiny svítidel. Systém schopen dosáhnou maximální úspory energií, protože svítidla mohou fungovat na jednotky procent výkonu. 
 
BIODYNAMICKÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Prémiové přechodové osvětlení SUNSTREET Cross je dalším krokem k udržitelnosti na společné cestě člověka a přírody. Tunable white svítidlo  bylo navrženo 
speciálně pro osvětlení přechodů v ulicích, a aby zajišťovalo větší bezpečnost. Celý systém snadno nastavíte a ovládáte pomocí intuitivní aplikace, ve které máte také 
o svítidlech dokonalý přehled. Svítidla je možné nakonfigurovat přímo pro vybrané lokality dle potřeby, což přináší maximální úsporu energií.

CO PŘINÁŠÍ BIODYNAMIKA VE VEŘEJNÉM OSVĚTLENÍ?
Svítidla SUNSTREET jsou vybavena nejmodernějšími technologickými funkcemi a přinášejí plnospektrální světlo s vysokým indexem podání barev i do nočních ulic. 
Celý koncept vychází z přirozených cirkadiánních rytmů člověka i přírody. Sunstreet je inovativní systém, který si můžete nastavit a ovládat pomocí aplikace tak, 
jak zrovna potřebujete – jiné osvětlení je žádoucí na frekventovaných nočních ulicích města a jiné v okrajových oblastech. Na základě nastavení jsou pak svítidla 
SUNTENSE schopna vyhodnotit a upravovat světelné podmínky v ulicích, např. v době soumraku mění chromatičnost do teplejších odstínů a snižuje intenzitu 
osvětlení a naopak za rozbřesku intenzitu zvyšuje a mění barvu světla do studenějších odstínů, podporujících aktivitu a soustředění. V režimu nočního svitu vyzařují 
minimum modrého světla.

Přechody mezi jednotlivými režimy chromatičnosti a jasu jsou zcela plynulé - je zajištěna větší bezpečnost provozu na ulicích. Zvířata ani hmyz nejsou matena 
silnými zdroji světla, která v nich vyvolávají dojem bílého dne nebo měsíce v úplňku.

Svítidla Sunstreet jsou vybavena funkcí no-flicker, tedy neblikají, jejich světlo je naprosto čisté a konstantní. V praxi to znamená, že zvířata ani lidé nejsou tímto jevem 
negativně ovlivňováni.

VO systém Suntense je možné nakonfigurovat přesně pro dané lokality. Rušné ulice necháme lidem, po větší část noci budeme svítit více a bělejším odstínem. Naopak 
okrajové ulice s bujnější vegetací budou díky biodynamice SUNTENSE v noci více patřit přírodě. Vše si určíte vy, kteří ulice znáte. Ovládací aplikace suntense je 
intuitivní a jednoduchá, vše dokážete nastavit i sami. Život v ulicích zůstane stále ve vašich rukou.
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Svítidla SUNTENSE je možné nastavovat a ovládat 
pomocí aplikace, kterou můžete využívat ve webovém 
prostředí (pomocí vašeho oblíbeného prohlížeče), nebo 
je ke stažení na platformách Androis a IOS (Apple). 
Aplikace je velmi intuitivní a poskytuje tak dokonalý 
přehled o všech svítidlech.

 
Monitoring systému
Aplikace umožňuje vytvoření vizualizace pomocí 
půdorysu nebo fotografie, kde mohou být rozmístěny 
ikony jednotlivých svítidel. Ikony signalizují aktuální 
stav svítidel - zda jsou rozsvícena, zhasnuta, jakou 
mají chromatičnost, jas a spotřebu. Součástí databáze 
je také historie, která umožňuje vysledovat součty 
spotřeb celého systému. 

 
Dělení do libovolných uživatelských skupin pro 
lokality
Svítidla mohou být rozdělena do různých skupin a kaž-
dou skupinu je možné nastavovat a ovládat samostat-
ně.. Tuto funkci nejčastěji využijete při ovládání skupin 
svítidel v jednotlivých čtvrtích, ulicích (jiné nastavení 
může být na frekventovaných ulicích v centru měta a 
jiné v okrajových čtvrtích). 

 
Identifikace poruch
Kromě sledováni spotřeby svítidel umoňuje online 
monitoring sledovat měření aktuální teplotu zdroje a 
LED boardu a hlavně identifikovat případné vznikající 
poruchy. O závadě jsou účastníci vyrozuměni notifikací 
v aplikaci.

Aplikace SUNTENSE

Ukázka ovládací aplikace – nastavení křivky TIMELINE

Ukázka ovládací aplikace – manuální řízení systému

Ukázka ovládací aplikace – automatické řízení systému

Ukázka mobilní aplikace 



Biorytmus a jeho vliv na cirkadiánním cyklu člověka

Naše pohoda a pracovní efektivita jsou neoddělitelně spjaty s naším 
cirkadiánním rytmem regulovaným přirozeným slunečním zářením.
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