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Εξαρτήματα ασύρματου συστήματος διαχείρισης

Ασύρματος Διακομιστής Φορητή Συσκευή 
Προγραμματισμού

Λογισμικό Απεικόνισης

Ελεγκτής τοποθετημένος 
επι ιστού 

Ελεγκτής

• On/Off και Dimming 
• Μέτρηση ενέργειας
• Πληροφόρηση σφαλμάτων
• Επικοινωνία RF 802.15.4, 2.4 GHz

ή 868ΜHz



• Tηλεδιαχείριση και έλεγχος του οδοφωτισμού μέσω web από 

υπολογιστή, κινητό, κτλ. 

• Απεικόνιση ιστών σε Google Maps και παρουσίαση μετρήσεων

• Έξυπνος προγραμματισμός Dimming και On/Off

• Εξοικονόμηση ενέργειας έως και 80% σε συνδυασμό με φωτιστικά 

LED

• Μειωμένα έξοδα συντήρησης 50-80% με αυτοματοποιημένη 

ενημέρωση εντοπισμού σφαλμάτων 

• Ασύρματη τεχνολογία για εύκολη τοποθέτηση με δυνατότητα 

επέκτασης

Γιατί ασύρματο σύστημα διαχείρισης φωτισμού;



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



Επιλογή φωτιστικού ή ομάδας φωτιστικών για ρύθμιση φωτεινότητας



Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης-Πρόγραμμα Εξοικονομώ

Χρηματοδότηση
Πρόγραμμα 

«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»

Εξοικονόμηση 
τηλεδιαχείρισης

33%



Περιφέρεια Κρήτης-Διαχείριση Φωτισμού στους κόμβους αεροδρομίων

Χρηματοδότηση
Πρόγραμμα 
«ΕΝΕΡΓΕΙΝ»



Περιφέρεια Κρήτης-Διαχείριση Φωτισμού στους κόμβους αεροδρομίων

Χρηματοδότηση
Πρόγραμμα «ΕΝΕΡΓΕΙΝ»



Δήμος Ναυπάκτου-Διαχείριση Φωτισμού και Φωτιστικά Δρόμου LED

Χρηματοδότηση
«ΕΣΠΑ»

Αντικατάσταση 
Λαμπτήρων 250W HPS με 

LED 65W
Εξοικονόμηση 80%



Απεικόνιση φωτισμού Ναυπάκτου

Απεικόνιση Ιστών στο 
Λογισμικό σε  Google Maps



Ρύθμιση Επιπέδων dimming



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



Ασύρματος Διακομιστής (Μονάδα διαχείρισης δεδομένων)

• Σύνδεσμος δεδομένων μεταξύ των ελεγκτών και του 
λογισμικού διαχείρισης

• Υποστηρίζει από 500 έως 1,000 ελεγκτές

• 1 έως 100 διακομιστές υποστηρίζονται από το λογισμικό

• Διακομιστής δεδομένων RF/Ethernet/GPRS

• Επικοινωνεί ασύρματα με τους ελεγκτές φωτισμού με RF  

• Επικοινωνεί με το διαδίκτυο μέσω Ethernet ή GPRS

• Χαρακτηριστικά

• Ισχυρό επεξεργαστή Linux Processor με αποθήκευση δεδομένων

• Διατήρηση δεδομένων σε διακοπή επικοινωνίας

• Λειτουργικός και μετά από διακοπή ρεύματος με εσωτερική εφεδρεία

• Ασύρματη καταγραφή δεδομένων 

• Απομακρυσμένος προγραμματισμός 

500 με 1000 ελεγκτές ανά
διακομιστή



Χειριστήριο προγραμματισμού ελεγκτών (Συσκευή εγκατάστασης και συντήρησης)

• Εγκατάσταση φωτιστικών και ελεγκτών σε λιγότερο από 5 
λεπτά ανά θέση

• Επιβεβαίωση λειτουργίας φωτιστικού 

• Επιβεβαίωση συνδεσιμότητας με το δίκτυο 

• Χρησιμοποιείται και για επισκευή φωτιστικού 

• Επιβεβαιώνει τη λειτουργία κάθε ελεγκτή 

• Παρέχει τη δυνατότητα να ελέγξει όλα τα σενάρια λειτουργίας (ΟΝ/ΟFF/DIM) 

• “Διαβάζει” όλες τις ενεργειακές παραμέτρους 

• Καταγράφει ή σβήνει παραμέτρους στη προσωρινή μνήμη (Reset)



Κοντινό πλάνο του 
χειριστηρίου



Διαδικτυακό Λογισμικό Διαχείρισης Φωτισμού

• Ιδιαίτερα διαμορφώσιμο: 100άδες μέχρι δεκάδες 1000άδες φωτιστικά οδών 
μπορούν να δικτυωθούν μεταξύ τους

• Απομακρυσμένος προγραμματισμός, παρακολούθηση και 
διαχείριση οδοφωτισμού όπως: 

• Προγραμματισμός λειτουργίας 

• Έλεγχος On/Off

• Diming

• Εποχιακός προγραμματισμός

• Γραφική πλατφόρμα απεικόνισης των φωτιστικών σε Google Maps με πλήρη 
έλεγχο και παρακολούθηση

• Διαχείριση Alarm & Γεγονότων (events)

• Μέτρηση ενέργειας και καταγραφή για κάθε φωτιστικό ξεχωριστά

• Αναλυτική παρουσίαση χρήσης και λειτουργίας σε μορφή report και πινάκων 

• Ενημέρωση σφαλμάτων μέσω κινητού τηλεφώνου & email

• Αναφορά σφαλμάτων: Εκτενής δυνατότητες αναφοράς σφαλμάτων για κάθε 
φωτιστικό 

• Εύκολα προγραμματιζόμενο χρησιμοποιώντας ομάδες 
φωτιστικών 

• Γρήγορη και αποτελεσματική διαχείρηση



Ενημέρωση σφαλμάτων με email



• Γιώργος Χριστοδούλου, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, MSc
• NORATEX ABEE, Ηλεκτρ. Υλικό & Ενεργειακά συστήματα
• (georgios@noratex.gr)
• 210-6030221
• 6944262902

Ευχαριστούμε



• 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 πολίτες σας σας τεχνική υποστήριξη 24ωρ x 7ημ.  Απαραίτητο για 

συστήματα κοινής ωφέλειας

• 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

OK ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ Γιατί ασύρματο σύστημα διαχείρισης 
φωτισμού;



• 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 

Eξαρτήματα συστήματος



ΌΧΙ 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



OK Ελεγκτής φωτιστικού – Εύκολη εγκατάσταση plug & 
play

Ελεγκτής τοποθετημένος 
επί φωτιστικού

Ελεγκτής 3000

• Για φωτιστικά PS
• Πρόγραμμα On/Off 
• Μέτρηση ενέργειας
• Πληροφόρηση 

σφαλμάτων

Ελεγκτής 3100

• On/Off και Dimming 
• Μέτρηση ενέργειας
• Πληροφόρηση 

σφαλμάτων

Εύκολη εγκατάσταση & αντικατάσταση με 
Βάση κεφαλής



ΌΧΙ Κύριοι τύποι ελεγκτών φωτισμού 

Χαρακτηριστικά SLC3000 SLC3100

Μέτρηση ενέργειας Ναι Ναι

Επικοινωνία
RF  802.15.4

2.4 GHz ή 868ΜΗz
RF 802.15.4

2.4 GHz ή 868ΜHz

Δυνατότητα Dimming Όχι Ναι– 0-10V/PWM/Dali

Μορφή

Εναλλακτική τοποθέτηση

Εφαρμογές Εξωτερικός φωτισμός
Εξωτερικός φωτισμός

Πάρκινγκ, Γκαράζ

Πρόσθετες είσοδοι 0 2Ψηφ, 1Αναλ

Τροφοδοσία
AC

240V
AC

240V



Απεικόνιση ιστών φωτισμού σε πλήρη διάταξη
Εύκολο & άνετο στη χρήση



Δυνατότητα απεικόνισης ενεργειακής κατανάλωσης με συγκριτικά δεδομένα
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