Helvar riadenie
osvetlenia pre
kancelárske
priestory
Svetlo hrá integrálnu úlohu
vo všetkých pracovných
priestoroch, počínajúc
rokovacími priestormi cez
chodby, schodiská, sociálne
a oddychové miestnosti
až po parkovacie priestory.
Správne osvetlenie pracoviska
podporuje pozornosť a zvyšuje
koncentráciu pomocou studenej
bielej farby svetla, zatiaľ čo
teplejšie tóny ponúkajú ideálny
priestor na relax a socializáciu.

Najnovšie štúdie dokázali, že
administratívne osvetlenie je
jedným z kľúčových faktorov pri
udržiavaní zdravia pracovníkov.
Odkedy väčšina pracujúcich trávi
v kancelárii viac ako štvrtinu roka,
je jasné, že osvetlenie pracoviska
má významný vplyv na našu
celkovú pohodu a životný štýl.
Perfektný systém kancelárskeho
osvetlenia podporuje:
▪▪ lepší zdravotný stav na pracovisku – vylepšený vizuálny kontakt
a zníženie problémov súvisiacich
s kanceláriou,
▪▪ dosahy na životné prostredie
– zníženie spotreby energie až
o 75 %,
▪▪ produktivitu práce – zvýšenie až
o 12 %,
▪▪ pohodu a myslenie – celkovo
lepšiu pohodu a pozitívny vplyv
na náladu a spánok.
Helvar získal za 100 rokov činnosti
množstvo skúseností cez tisíce
projektov. Sme odborníci, pokiaľ
ide o vytváranie škálovateľných
zákazníckych riešení pre kancelárie. Umožňujú bezproblémovú
integráciu s ďalšími systémami
v budove, ktorej výsledkom je
budúce adaptabilné riešenie.
Roomset
Inteligentné osvetlenie pre rovnaké
priestory Perfektné pre rokovacie
miesta a iné rovnaké priestory.
RoomSet je neuveriteľne jednoduchý spôsob na sprevádzkovanie
osvetlenia v krátkom čase podľa
želania zákazníka. Toto ocenené
riešenie umožňuje jednoduché
spárovanie senzora s RoomSet aplikáciou pomocou tabletu. Následná
úprava podľa vašich predstáv a ste

ASB#229

Reklamný text DNA Slovakia

pripravení. Riadenie osvetlenia
nemôže byť jednoduchšie.
ActiveAhead
Skutočne inteligentné bezdrôtové
osvetlenie Toto smart riešenie je
samoučiaci systém riadenia osvetlenia s umelou inteligenciou. Učí
sa v čase, automaticky sa adaptuje
na zmeny vo využívaní priestorov
a môže byť nainštalovaný aj
počas obedňajšej prestávky. Je to
bezdrôtové riešenie, perfektné pre
renovácie. ActiveAhead funguje
hneď po rozbalení, prípadne možno
využiť množstvo nastavení použitím
ActiveAhead aplikácie.
Imagine
Imagine nekonečné možnosti
S Imagine routerovým riešením
môžete navrhnúť vlastné riadenie
osvetlenia pre vaše kancelárie bez
ohľadu na to, či sú to rokovacie
priestory, celé poschodie alebo
celá budova. Imagine možno
prepojiť s BMS systémami, ktoré
ponúkajú neuveriteľné možnosti
prostredníctvom množstva výhod
škálovateľnosti, flexibility, efektívnosti a pohody.
Firma DNA Slovakia, spol. s r.o.,
je certifikovaným a výhradným
distribútorom Helvar komponentov
inteligentného riadenia osvetlenia
už 25 rokov. Firma ponúka komplexné služby, t. j. návrh riadenia,
spracovanie ponuky, dodávku
komponentov, oživenie systému,
zaškolenie obsluhy, školenia
a prezentáciu pre investorov,
architektov, projektantov a elektroinštalačné firmy. ■
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