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masterView: enkel og intuitiv 
energibesparende styring af gadelys 

Reducér energibudgettet med intelligent og 
overskuelig styring af gadelys 

Med masterView, den nye cloud-software fra Profort, er det nemt og enkelt 
at få overblikket over gadelyset og parkbelysningen i kommunen.  

En stor del af kommunens energibudget går til belysning af gader og veje. Hvis 
mange gadelygter ikke tændes og slukkes mest hensigsmæssigt, spildes en stor 
mængde energi på unødvendig belysning. 

Optimering af lampetider: Profort baseenheder, er autonome enheder, 
der indeholder et astronomisk ur, som selvstændigt holder øje med 
skumringstider og derigennem optimerer tændtiden på gadelyset. 
Systemet melder selv ind til masterView-softwaren, hvor man har det fulde 
overblik over driftstatus og lampetider. 

Kompakt enhed: Baseenheder er en kompakt styring der passer i alle 
eksisterende tændskabe. Systemer er modulopbygget og kan derfor 
udrulles i kommunen i henhold til budget, ressourcer og behov. Man 



monterer bare enhederne i tændskabene og tilføjer enhederne 
i masterView-softwaren efter behov. 

Erstatning for utidssvarende udstyr: Systemet er designet til at udskifte 
utidssvarende timere og fotoceller og derigennem minimere både 
vedligehold og energiforbrug. Med den prisbillige masterUnit 241 får man 
både nem installation, fuld kontrol over gadelys og pladsbelysning, 
fleksibel udrulning og hurtig tilbagebetalingstid. 

Kom borgerne i forkøbet: Med fuld indberetning af fejl og mangler samt 
tænd-tider, er man informeret inden det opdages på gaden. Der er historik 
på brænd og tænd-tider, hvilket giver fuld dokumentation på eventuelle 
tvist-spørgsmål, samt mulighed for proaktiv vedligeholdelse i stedet for 
reaktive og bekostelige udbedringer. 

Energibesparelse: Systemet er både i stand til at optimere brændtider, 
samt styre tidstabeller for natsænkning/slukning. Derved kan man helt ned 
på gadeniveau differentiere styring samt energioptimere driften. 

Fuld kontrol: Om Lyset skal slukkes på torvet når juletræet tændes, eller 
om intensiteten ved juletid eller i weekenden skal øges -  i masterView har 
man den fulde kontrol, hvadenten der skal grupperes i områder eller 
lystype. I masterView bestemmer man selv, hvorledes man sorterer og 
styrer lyset i kommunen.     

Fleksibelt: Systemet er bygget op, så det er fuldt responsivt. Det betyder 
at man både kan benytte en PC, tablet eller mobil. Systemet vil altid 
tilpasse sig enheden, og derved ændrer skærmbilledet sig i henhold til den 
enhed, man bruger. Lige meget om det er installatøren i marken, eller 
personen på kontoret, har man altid adgang til softwaren. 



 

Intuitivt: Systemet er så nemt at bruge, at alle kan betjene systemet. 
Under hovedmenuen får man det fulde overblik over hvilke styringer, der er 
aktive samt logning på lampetider. I systemet kan man ned på gadeniveau 
tænde og slukke lyset. 

Google Maps: Systemet er fuldt integreret med Google maps, hvilket giver 
brugeren mulighed for grafisk at få et overblik over de enkelte tændskabe. 
Derved får man det fulde overblik over området, samt hvilke skabe 
vejbelysningen tilhører. 



 

Kontakt os, hvis du ønsker yderligere info - eller hvis du gerne vil have 
vores konsulent på besøg til en præsentation af masterView. 

  
Profort A/S  

Gunnar Clausens Vej 3 

DK-8260 Viby J 

Tlf.: +45 7023 3600 

Fax: +45 7023 3601 

E-mail: info@profort.com 
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