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ASTorlik - nowe podejście do sposobu sterowania oświetleniem
Obecne rozwiązania umożliwiające załączanie oświetlenia na obiektach sportowych były realizowane
za pomocą manualnego załączenia. Powodowało to brak komfortu dla użytkowników boisk, ponieważ
oświetlenie nie było załączane wcale lub w nie odpowiednich godzinach. Często występowała
sytuacja, w której oświetlenie obiektów sportowych było załączone zbyt długo, skutkując znacznymi
kosztami zużycia energii. Drugim podejściem, do tej pory, było sterowanie za pomocą SMS. To
rozwiązanie wymuszało stałe opłaty abonamentowe zwiększające koszty utrzymania obiektu, oraz
niepotrzebne formalności.
AST System - po raz kolejny, wychodzi jako pierwszy na przeciw oczekiwaniom Klientów i proponuje
rozwiązanie eliminujące wyżej opisane problemy. Wystarczy sterownik ASTorlik + darmowa aplikacja i
masz pełną kontrolę nad oświetleniem. Zarazem zwiększasz komfort użytkowania, nie ponosisz
kosztów utrzymania karty SIM i obniżasz zużycie energii elektrycznej.
ASTorlik Aplikacja - nowe, proste i skuteczne rozwiązanie
Aplikacja ASTorlik, z punktu widzenia administratora obiektu sportowego, daje możliwości ograniczenia
czasu w jakim można będzie załączyć oświetlenie, przełoży się to, na znaczne oszczędności w zużyciu
energii (nawet do kilku tys. zł rocznie). Natomiast, z punktu widzenia korzystającego, daje niesamowity
komfort użytkowania obiektu sportowego. Będzie wiedział, kiedy może samodzielnie załączyć
oświetlenie (oczywiście tylko i wyłącznie w wyznaczonych przez administratora godzinach), na jak
długo, oraz ile czasu pozostało mu do wyłączenia oświetlenia.
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intuicyjny, czytelny interfejs aplikacji
darmowa aplikacja ASTorlik (do pobrania z GooglePlay)
kodowana, bezpieczna komunikacja Bluetooth
wbudowany odbiornik GPS
synchronizacja czasu zgodnie z sygnałem GPS
dwa niezależne wyjścia, umożliwiające kontrole nad dwoma obiektami sportowymi A i B
załączanie obiektów sportowych A i B na 30/60/90 minut i na stałe dla administratora obiektu
możliwość różnego ograniczenia czasu załączeń obiektów A i B
dodatkowe wejście informacyjne, umożliwiające manualnego załączenia oświetlenia
pełne zabezpieczenie ustawień administratora
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