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Γιατί ασύρματο σύστημα διαχείρισης φωτισμού;
Η ασύρματη παρακολούθηση:

•
•
•
•

Επιτρέπει τη διαχείριση αλλά και τον έλεγχο μέσω πλατφόρμας Web
Χαμηλό κόστος εγκατάστασης – Δεν απαιτούνται καλωδιώσεις – Λύση plug and play
Παρέχετε στους πελάτες σας τεχνική υποστήριξη 24ωρ x 7ημ. Απαραίτητο για
συστήματα κοινής ωφέλειας

• Η πρόταση αυτή προσφέρει σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας
και μειωμένα έξοδα συντήρησης
•
•
•

Σε συνδυασμό με φωτισμό LED, το κόστος της ενέργειας μειώνεται έως και 70%
μέσω της έξυπνης λειτουργίας και του dimming
Για φωτιστικά HPS (μη‐dimmable), επιτυγχάνεται εξοικονόμηση από 13% έως 17%
εφαρμόζοντας Πχ. σενάρια σβέσης για κάθε 3ο ή 4ο φωτιστικό τις νυχτερινές ώρες
To κόστος συντήρησης μειώνεται μέσω αυτοματοποιημένης υπηρεσίας εντοπισμού
σφαλμάτων και ενημέρωσης

• Πλήρης ευελιξία και πολλές δυνατότητες έξυπνης διαχείρισης
εξωτερικού φωτισμού
•
•
•

•

Μεγάλη αξιοπιστία – λειτουργία υπέρβασης σφαλμάτων διατηρώντας πάντα τη
λειτουργία των φωτιστικών
Εύκολη προσαρμογή σε υφιστάμενα συστήματα και ενσωμάτωση σε καινούρια
Πολλές δυνατότητες επιλογών:
• On/Off ή On/Off/ Dimming με έλεγχο (0‐10v και DALI)
• Πολλαπλός προγραμματισμός έναυσης/σβέσης
• Ενσωματωμένο φωτοκύτταρο νυκτός ως εφεδρεία
• Δυνατότητα προσθήκης αισθητήρα κίνησης
• Μέτρηση κατανάλωσης και ενημέρωσης σφαλμάτων
Πλήρες διαδικτυακό λογισμικό διαχείρισης προσφέροντας απεικόνιση των ιστών σε
Google Maps

Εφαρμογές με την ασύρματη τεχνολογία
Φωτισμός οδών:
•

Εθνικοί οδοί, Πόλεις, Δήμοι

Φωτισμός Parking:
•

Υπαίθρια και κλειστά Παρκινγκ σε
πολυκαταστήματα, mall,
Supermarket, συγκροτήματα
γραφείων

Φωτισμός περιοχών:
•

Φωτισμός σε Λιμάνια, Αεροδρόμια,
Μαρίνες, Βιομηχανίες

Πλεονεκτήματα:
•

•

Εξασφάλιση ασφάλειας επισκεπτών
και προσωπικού, τα φώτα ανάβουν
όταν και όσο πρέπει
Μειώνει τη κατανάλωση των
φωτιστικών και το κόστος
συντήρησης
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Πλήρης διαχείριση με τα παρακάτω:

• Ελεγκτής Φωτισμού
• Τοποθετείται σε όλα τα φωτιστικά σώματα HPS, LED, οποιουδήποτε κατασκευαστή.
• Υποστηρίζει δίκτυο RF το οποίο αυτορυθμίζεται & αυτοδιορθώνεται
• Επιτηρεί και ελέγχει τα φωτιστικά: Κατάσταση λαμπτήρα και έλεγχος (on/off, dimming)
• Πολλαπλή δυνατότητα προγραμματισμού και διαχείρισης ομάδων φωτιστικών
• Καταγραφή κατανάλωσης ενέργειας και αποστολής δεδομένων
• Ενημέρωση κατάστασης λειτουργίας και σφαλμάτων
• Ενσωματώνει φωτοκύτταρο νυκτός και δέχεται αισθητήρα κίνησης

• Ασύρματος Διακομιστής
• Είναι ο διακομιστής δεδομένων μεταξύ των ελεγκτών και του λογισμικού διαχείρισης
φωτισμού
• Κάθε διακομιστής υποστηρίζει έως 500 ελεγκτές
• Χρησιμοποιεί επικοινωνία RF με τους ελεγκτές
• Χρησιμοποιεί επικοινωνία μέσω GPRS ή Ethernet με το λογισμικό

• Λογισμικό Διαχείρισης Φωτισμού
• Διαδικτυακή εφαρμογή (Web‐based)
• Πλήρης διαχείριση οδοφωτισμού, έλεγχος και προγραμματισμός
• Ενημέρωση σφαλμάτων και ειδοποίηση επισκευής
• Ενσωματώνει Google Maps

• Φορητή συσκευή προγραμματισμού
• Χρήσιμο εργαλείο για γρήγορη εγκατάσταση
• Εργαλείο υποστήριξης και συντήρησης

Ελεγκτής φωτιστικού – Εύκολη εγκατάσταση plug & play
Ελεγκτής 3100

Ελεγκτής 3000

•
•
•
•

Για φωτιστικά HPS
Πρόγραμμα On/Off
Μέτρηση ενέργειας
Πληροφόρηση
σφαλμάτων

Ελεγκτής τοποθετημένος
επί φωτιστικού

•
•
•

Εύκολη εγκατάσταση & αντικατάσταση με
Βάση κεφαλής

On/Off και Dimming
Μέτρηση ενέργειας
Πληροφόρηση
σφαλμάτων

Γενική απεικόνιση ιστών φωτισμού (Ενσωματωμένοι σε Google Maps)
Εύκολο & άνετο στη χρήση

Στατιστικά στοιχεία ενεργειακής κατανάλωσης σε γραφική απεικόνιση

Πλεονεκτήματα του συστήματος διαχείρισης φωτισμού
• Δυνατότητα απομακρυσμένου προγραμματισμού, παρακολούθησης
και διαχείρισης οδοφωτισμού
•
•

Απεικόνιση φωτιστικών σε Google Maps με πλήρη έλεγχο και καταγραφή δεδομένων
Εκτενής ενημέρωση σφαλμάτων για κάθε φωτιστικό για άμεση επιδιόρθωση

• Εξοικονόμηση ενέργειας & μείωση εξόδων συντήρησης
•
•
•
•

Εφαρμόζοντας ρύθμιση φωτεινότητας (dimming) και σενάρια έναυσης/σβέσης
επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας
Αυξάνεται ο χρόνος ζωής των λαμπτήρων
Μείωση των εξόδων συντήρησης από τον αυτοματοποιημένο εντοπισμό σφαλμάτων και
ενημέρωσης ‐ Δεν απαιτείται νυχτερινός έλεγχος από τα συνεργεία.
Εμφανίζονται εντολές εργασίας σε περίπτωση βλάβης για αποδοτική συντήρηση

• Εύκολη εγκατάσταση και επεκτασιμότητα:
•
•
•

Το ίδιο εύκολο στην εγκατάσταση όσο ένα φωτοκύτταρο
Εφαρμόζεται τόσο σε νέα όσο και σε υφιστάμενα συστήματα
Εύκολα επεκτάσιμο, απλά προσθέτοντας κεφαλές στα φωτιστικά
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•
•
•
•
•
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