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Älykkäästi ohjatulla ulkovalaistuksella elämyksiä ja silmäniloa
Jyväskylän SähköTeleValoAv 2018-messuilla ulkovalaistuksen älykäs ohjaus on vahvasti esillä.
Älykkäisiin ulkovalaistuksen ohjausratkaisuihin erikoistunut suomalainen teknologiayritys C2
SmartLight järjestää kotikaupungissaan seminaarin Jyväskylän Paviljongin auditorio Wivissä
kahtena ensimmäisenä messupäivänä. Seminaarissa puhutaan valaistuksen ohjauksen
nykytilanteesta ja visioidaan tulevaisuutta.
Valoa tarpeen mukaan
Ledivalaistuksen yleistymisen myötä on keskustelu kiihtynyt myös värilämpötilan vaikutuksista
kaupunkiympäristön estetiikkaan ja ihmisten vireystilaan. Älykkäästi ohjattuna voidaan säätää valon
voimakkuuden lisäksi myös valon värilämpötilaa. Helsingin kaupunki on edelläkävijä Suomessa testatessaan
värilämpötilan säätöä Laajasalontien katuvalaistuksessa. “Haluamme testata ja saada palautetta alueen
asukkailta siitä, miten värilämpötilan säätö esimerkiksi eri vuorokaudenaikoina vaikuttaa heidän
vireystilaansa ja viihtyvyyteensä. Olemme yhteistyökumppaniemme kanssa kehittäneet uudenlaiset
valaisimet ja ohjausratkaisut tätä varten.” kertoo yksikön päällikkö Olli Markkanen Helsingin
kaupunkiympäristön toimialan Kaupunkitekniikka -yksiköstä.
Koko kylän ilmapuntari
Puumalan kunta ja C2 SmartLight Oy järjestivät yhteistyössä itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi
ideakilpailun, jonka tavoitteena on esitellä Puumalan siltatorni uudessa valossa. Kilpailun voitti
valaistussuunnittelija Heini Myllyoja “Saimaanmajakka”-ideallaan, jossa siltatornin valaistuksen värit
vaihtuvat ilmanpaineen mukaan, “Puumalan siltatorni on nyt koko kylän ilmapuntari” sanoo Puumalan
kunnan tekninen johtaja Kimmo Hagman. Valaistuksen on suunnitellut Jonna Liius FIXULUX Oy:stä ja
valaistuksen ohjausratkaisun ja sähkö- ja asennussuunnittelun teki C2 SmartLight Oy.
Iloa älykkäästä valosta
Kuntoradalla valo voi seurata kulkijaa, valaistus voi muuttua puistonpenkille istuttaessa tai säätyä lämpötilan
tai sääolosuhteiden mukaan. Leikkipuistoissa lapset voivat leikkiä interaktiivisella valolla. “Viime vuoden
juhlavuosi näkyi meillä kasvaneena kiinnostuksen värivaloteoksia ja kausivalaistusratkaisuja kohtaan. Valo
voi reagoida ympäristöönsä jo niin monella tavalla että oikeastaan mielikuvitus on enää rajana.” C2
SmartLight Oy:n varatoimitusjohtaja Petri Laitinen summaa.

C2 SmartLight seminaari
“Valaistuksen ohjaus ja valo palveluna”
www.c2smartlight.com/c2seminaari2018
Seminaari 1: Ke 7.2.18 klo 10:30 - 13:00
Seminaari 2: To 8.2.18 klo 10:30 - 13:00
Auditorio Wivi, Jyväskylän Paviljonki
C2 SmartLight Oy osastolla B-401
Osastollamme pääset tutustumaan mm. seuraaviin ratkaisuihin:
● C2 SmartLumo ja värilämpötilan säätö
● C2 SmartLight keskusohjaus
● C2 SmartLight älypiha
● Valo palveluna
● C2 SmartInventory
Kuvat: https://drive.google.com/open?id=10Mk9v8f93ru4DfoMnfuJ4t4duhF4x0mL
Kansiossa oleva kuvamateriaali on vapaasti käytettävissä tämän tiedotteen julkaisun yhteydessä. Mikäli
toivotte lisää kuvamateriaalia, toimitamme sitä mielellämme.
Lisätietoja:
Petri Laitinen
Varatoimitusjohtaja
C2 SmartLight Oy
puh. 044 0454 765
petri.laitinen@c2smartlight.com

C2 SmartLight Oy lyhyesti
C2 SmartLight Oy on älykkäisiin ulkovalaistuksen ohjausratkaisuihin erikoistunut suomalainen
teknologiayritys. Kaikki C2 SmartLight -tuotteet ja -palvelut on suunniteltu Suomessa. Tänä päivänä yli puolet
suomalaisista asuu alueilla, jossa ulkovalaistusta ohjataan C2 SmartLight -ratkaisuilla. Haastavissakin
olosuhteissa valaistaan sekä pieniä pihoja että kokonaisia kyliä ja kaupunkeja, satamia, puistoja,
teollisuusalueita, halleja ja ratapihoja. Lue lisää: www.c2smartlight.com

