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Samtrans
Självstyrande belysning för maxad komfort

Samtrans
•

Aura Lunaria TW

•

TW styrning

Samtrans är ett företag placerat i Stockholm som erbjuder
persontansporter, skolskjutsar och resor för personer med
särskilda behov. På kontoret i Solna sitter bland annat
en bred stab på kundtjänst som från tidig morgon till sen
kväll tar emot kundsamtal och administrerar resor.

Gott samarbete med Aura Light
Sjöhag har tidigare arbetat med Aura Light och anser att det är
ett tryggt och seriöst företag som ser till att det som behövs
levereras. Att det dessutom är svensktillverkat uppskattas av

Oanade fördelar med Tunable White
Johan Sjöhag, elinstallatör på Eriksson och Sjöhag Elinstallation, berättar om projektet vid Samtrans som under våren 2018

såväl honom som hans kunder.
- Tillsammans med säljaren från Aura Light lyckades vi ta
fram en lyckad belysningslösning för Samtrans behov.

fick ny belysning till kontoret.
- Det var gammal och dålig belysning på kontoret och ofta
satt de i mörker eftersom ingen kom sig för att tända den
belysning som fanns.
Målet med den nya belysningen till Samtrans var att skapa bra
belysning för att öka på komforten och skapa bättre förhållanden för arbete. Utifrån det kravet valdes Aura Lunaria med
Tunable White ut tillsammans med belysningsstyrning så att
medarbetarna automatiskt skulle få rätt ljus under hela dagen.
Tillsammans med en styrenhet för Tunable White kan de reglera belysningen efter behov.
- Nu har de samma ljus överallt i hela kontoret. Flera av de
anställda har berättat att de tydligt märkt av att de känner sig
piggare av belysningen.

Aura Light är ett belysningsföretag som erbjuder hållbara belysningslösningar till professionella kunder så
att de kan minska sina kostnader, sin energiförbrukning och miljöpåverkan. Aura Light är kända för lång livslängd, hög kvalitet och energibesparing, där Aura Lights belysningslösningar kan minska energiförbrukningen
med upp till 80 %. Läs mer på www.auralight.se.

