
SISTEM INTELIGENT

ZIGBEE PENTRU

CONTROLUL 

 CU LED 
ILUMINATULUI STRADAL

 SOLAR WATTS



AVANTAJE

7 ANI GARANTIE

GESTIONEAZA INTELIGENT, EFICIENT SI ECONOMIC

SCHIMBARE, MODIFICARE, INTERVENTIE DE LA DISTANTA

CONSUM REDUS DE ENERGIE



 
 acces simultan a mai multor utilizatori predefiniti, conectati in internet
     Accesul in aplicatie este protejat cu parola si nume utilizator cu posibilitate de
     restrictionare a drepturilor in functie de tipul de utilizator. 
 afisarea configurarii sistemului de iluminat pe o structura arborescentă, 
     incluzand nivelurile: oraş, cartier, stradă, punct luminos. 
 aprinderea/stingerea si reducerea fluxului luminos (nivel de dimming) al aparatelor
     de iluminat, individual sau pe grupuri logice. 
 programarea şi reprogramarea facila, a profilelor de functionare ale corpurilor de
     iluminat (aprins/stins, nivel de dimming), pentru paliere orare diferite, in functie de
     zi, luna, an.
 evaluarea si afisarea situatiei sistemului de iluminat, pe baza mesajelor de eroare. 
 evaluarea si afisarea energiei electrice consumate, pentru fiecare corp de iluminat
     si pentru fiecare grup logic de corpuri de iluminat. 
 afisarea grafica a variatiei in timp a parametrilor cheie ai fiecarui corp de iluminat:
     tensiune, curent, factor de putere, frecventa, temperatura, putere consumata, numar 
     de ore de functionare si energie consumata, pentru grupurile logice sau pentru fiecare
     punct luminos.
 afişarea grafică a punctelor luminoase şi a concentratoarelor de date, pe hartă –
     OpenStreetMap sau alt soft cu harta, cu status-uri diferite: on-line(on sau off), off-line si alarme  
 mentenata facila, aplicatia fiind de tip web-based. 
 

 ELEMENTE COMPONENTE SI FACILITATI FUNCTIONALE 



ELEMENT DE CONTROL INDIVIDUAL
 

Permite controlul individual a fiecarui corp de iluminat, conform profilurilor de 
functionare orara, definite la nivel de grup logic sau individual, respectiv, aprins/stins 
(prin releu intern), reducere intensitate luminoasă (dimming) precum şi monitorizarea 
individuala prin parametri cheie: tensiune, curent, factor de putere, temperatura, frecventa, 
putere consumata numar de ore de functionare. 
Elementul de control individual controleaza sursa electronica a corpului de iluminat 
cu LED prin interfetele de comanda 0-10VDC, PWM si DALI. 

Facilitati: 

• funtioneaza in modul online si in modul stand-alone, in cazul in care este intrerupta 
conexiunea cu concentratorul de date, fara a pierde informatiile privind energia consumata 
• adresabil si programabil individual si firmware updatable, via concentratorul de date 
• DOO (Dimmed ON/OFF) asigura cresterea progresiva a fluxului luminos la aprindere si 
scaderea progresiva a fluxului luminos la stingere; functia este accesibila in modul 
stand-alone 
• ISD (Intelligent Switching Time Dimming) asigura functionarea corpurilor de iluminat, 
pentru nivele de dimming de 1%, pe paliere orare diferite, prin invatare fata de durata 
in care circuitul de iluminat este alimentat, dupa 3 zile de functionare; functia este 
accesibila in modul stand-alone 



ELEMENT DE CONTROL ZONAL – CONTROLER

Comunica cu aplicatia prin intermediul retelelor de date mobile tip GPRS sau prin intermediul retelelor Ethernet, mediu de transmisie cablu UTP si cu fiecare element de 
control individual, prin tehnologia de comunicatii bidirectionale  in  conformitate cu ANSI C136.41, standard international

Facilitati: 
 asigura controlul si monitorizarea descentralizata a sistemului de iluminat. 
 permite controlul si monitorizarea de la distanta a elementelor de control individual.
 setabil prin aplicatie software specifica, care permite definirea in propria baza de date a corpurilor de iluminat, 
respectiv a paramerilor: tensiune nominala, curent nominal, putere nominala, factor de putere minim, tip de interfata de 
comanda cu elementul de control individual, durata de functionare a corpului de iluminat, factorul de mentenanta, etc, 
precum si a coordonatelor geografice (latitudine, longitudine, elevatie) ale fiecarui element de control individual (corp 
de iluminat) si ale concentratorului. Aplicatia asigura sincronizarea setarilor elementelor de control individual din 
cadrul aplicatiei cu cele din fiecare element de control individual, programarea şi reprogramarea profilelor de 
functionare ale corpurilor de iluminat, pentru paliere orare diferite, functie de calendarul astronomic sau nu, transmite 
alarme catre adrese IP sau adrese URL, asigura monitorizarea fiecarui corp de iluminat, (acesta fiind adresabil 
individual) afisand urmatorii parametri: tensiune, curent, factor de putere, temperatura, putere consumata, numar de ore 
de functionare, consum de energie. Aplicatia trebuie sa permita si urmatoarele comenzi manuale: aprinderea/stingerea 
si reducerea fluxului luminos. 
 aplicatie software- pentru afişarea grafică a punctelor luminoase şi a concentratorului de date pe baza coordonatelor 
geografice (latitudine, longitudine, elevatie) asignate fiecarui element de control individual si concentratorului, pe hartă 
-Google Maps 
 ceas de timp real, cu rezerva de energie, sincronizabil, sincronizare de timp 
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SISTEM INTELIGENT PENTRU ILUMINAT CU LED



Trac intens dupa apus: 
100 % luminozitate 

Trac redus noaptea:
50 % luminozitate 

Trac aproape inexistent
in toiul noptii:

sub 50 % luminozitate, cu 
interval orar de iluminare



COMPONENTE

 Controler Zonal
- Suport acces WiFi, 4G si LAN
- Suport pentru o varietate de moduri
  și extensii wireless
- Interfață bogată
- Lucru neîntrerupt 1

 Controler Lampă stradală
- Utilizarea standardului internațional
  ANSI C136.41
- întrerupător unidirecțional și semnal de 
  ieșire 0-10V sau PWM
- Funcția de control a latitudinii și 
  longitudinii
- Instalare simplă, fără cablare și 
  întreținere ușoară

2
 Platformă de control
 a lămpilor stradale3



REMEDIERI 
DEFECTIUNI

1. DEFECTIUNE 
LAMPA STRADALA

2. MESAJ AUTOMAT
DE ALARMA

3. ARANJATI PLANUL
DE INTRETINERE SI

INFORMATI PERSONALUL

4. INSPECTATI
AMPLASAMENTUL

5. DEFECTIUNE 
REMEDIATA



SISTEM
AVANTAJE

PESTE 100.000 DE ORE DE FUNCTIONARE

PROTECTIE LA DESCARCARI ATMOSFERICE - 10kV

TEMPERATURA DE LUCRU -40º- +80º 

GRAD DE PROTECTIE - IP65

GRAD DE REZISTENTA MECANICA LAMPA - IK10


