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Inteligentne zarządzanie oświetleniem
z funkcjami Inteligentnego Miasta jest
kluczowym czynnikiem dla miast dziś, a w
przyszłości będzie jeszcze ważniejsze

Version 8.3

Jakob Meiland Hansen, CSO
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LUMINTELL™ — OPŁACALNE
ROZWIĄZANIE INTELIGENTNE MIASTO TYPU PODŁĄCZ I
UŻYWAJ (PLUG-AND-PLAY)
Miasta łączą inteligentne latarnie i tworzą bezprzewodowe rozwiązania
Smart City, pozwalające im jednocześnie oszczędzać energię, zmniejszać
emisję CO2 i koszty konserwacji.
Lumintell ™ zapewnia najnowocześniejszą, niezawodną i wydajną sieć,

CO LUMINTELL™
MOŻE ZROBIĆ DLA CIEBIE
DO 30% DODATKOWEJ ENERGII I
REDUKCJI CO2

30% dodatkowych oszczędności energii
oświetlenia LED i emisji CO2. Przy
modernizacji latarni ulicznych na LED,
rozwiązanie daje do 75% oszczędności.

umożliwiającą zdalne sterowanie i monitorowanie nieograniczonej liczby
latarni ulicznych - indywidualnie lub w grupach. Każda latarnia jest
bezprzewodowo połączona z aplikacją online za pośrednictwem chmury
www.lumintell.city. Nie trzeba instalować żadnego oprogramowania, a
jedynym potrzebnym elementem wyposażenia jest Węzeł Lumintell ™.
Nasze unikalne rozwiązanie składa się tylko z dwóch typów węzłów:
jednostek sterujących oświetleniem i klastrów do zarządzania i łączenia
lamp ulicznych. Lumintell ™ tworzy elastyczną sieć, bez konieczności
instalowania i konserwacji stałych szaf rozdzielczych lub dużych bram.
Lumintell™ Inteligentny LMS
Lumintell ™ umożliwia inteligentne ściemnianie w połączeniu z
technologią czujnika światła dziennego i ruchu, zmniejszając zużycie
energii i emisję CO2 nawet o 30%, a w połączeniu z nową instalacją opraw
LED nawet o 75%. Dzięki aplikacji możesz uzyskać dostęp do pulpitu
nawigacyjnego Smart City z precyzyjnymi elementami sterującymi
ściemnianiem,

wykresami

wydajności,

przydatnymi

narzędziami

analitycznymi i raportowymi.
Lumintell™ Platforma Konserwacji i Serwisu
Lumintell ™ Platforma Konserwacji i Serwisu oferuje pełny przegląd stanu
systemu i pozwala zaoszczędzić od 30% do 50% rocznych kosztów
konserwacji. Dzięki Wtyczkom Lumintell ™ do czujników IoT (Internet
Rzeczy) miasto może obserwować i monitorować stan sprzętu i opraw
IoT na jednej centralnej platformie konserwacyjno-serwisowej. Dzięki
Aplikacji Polowej Lumintell ™ oferujemy wiodące na rynku wdrożenie
typu „Plug-and-Play” oraz ekonomiczne rozwiązanie systemowe i
serwisowe.
Lumintell™ Integracja
Lumintell ™ umożliwia analizowanie i zarządzanie gromadzeniem danych
przez zewnętrznych konsultantów i partnerów za pośrednictwem
interfejsu API (Interfejs Programowania Aplikacji), a jednocześnie
otwiera możliwość integracji rozwiązania Lumintell ™ z zewnętrznymi
ekosystemami. Niezależnie od tego, czy twoim priorytetem jest
zrównoważony rozwój, efektywność energetyczna, czy poprawa jakości
życia mieszkańców, Lumintell ™ jest optymalnym rozwiązaniem dla
twojego Smart City.

Rozwiązanie LumintellTM

ZOPTYMALIZOWANA KONSERWACJA
W TERENIE

Dzięki wyjątkowej Aplikacji Terenowej
Lumintell ™ do konserwacji i wdrażania,
autoryzowany serwis terenowy jest planowany i powiadamiany bezpośrednio
z systemu Administratora Lumintell™ do
załóg terenowych.

DECYZJE OPARTE NA DANYCH

z raportami, analizą oszczędności energii,
redukcją emisji CO2 i Inteligentnymi
Danymi..

ZBUDUJ
MIASTO!

SWOJE

INTELIGENTNE

Ty decydujesz, kiedy jesteś gotowy, aby
rozszerzyć swoje rozwiązanie Smart City
o zewnętrzne czujniki i aplikacje IoT.

DO 30-50% ZMNIEJSZONY KOSZT
KONSERWACJI

Zintegrowana Platforma Konserwacji
i
Serwisu
Lumintell™
umożliwia
monitorowanie i serwisowanie całego
zainstalowanego sprzętu na jednej
zintegrowanej platformie, co zapewnia
duże oszczędności w zakresie obsługi i
serwisu.

ŁATWE I SZYBKIE WDROŻENIE SIECI

Dzięki oprogramowaniu typu „włącz i
używaj” Lumintell ™ Węzeł i Lumintell™
Aplikacja Terenowa , twoja połączona
sieć jest szybko konfigurowana w opłacalny sposób.

API DLA PRZYSZŁEJ INTEGRACJI

Lumintell™ umożliwia integrację
rozwiązania Lumintell ™ z zewnętrznymi
ekosystemami.

LUMINTELL ™ ROZWIĄZANIE SMART
CITY — PRZEGLĄD SYSTEMU
LUMINTELL

LUMINTELL

TM
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Aplikacje Internetowe
Lumintell ™ na
www.lumintell.city
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LUMINTELL™
Inteligentny LMS

TM

Lumintell™ Siatka Sieci

LUMINTELL™
Platforma Konserwacji i
Serwisu

LUMINTELL

TM

Sieć IoT

LUMINTELL

LUMINTELL™
Integracja

Lumintell ™ Węzeł ze
złączem NEMA lub Zhaga

TM

LUMINTELL™
CLOUD

API

Zintegrowany czujnik
światła dziennego

WTYCZKI IoT

Dostępna integracja
z czujnikiem ruchu

LUMINTELL

ZigBee

GSM

TM

Ekosystemy
zewnętrzne

ZigBee

Opcjonalne i zewnętrzne
wtyczki IoT

LUMINTELL™
Aplikacja Terenowa

Światowi Partnerzy Systemu:
Lumintell™ Węzeł LCU

Lumintell™ Punkt Węzeł CCU
(bramka)

Lumintell™ Węzeł LCU

Środowisko Microsoft
Azure
Światowy Roaming
Danych
Światowy standard interfejsu opraw LED

Przyjęty na całym świecie
standard interfejsów
oprogramowania do zarządzania

OGÓLNE SPECYFIKACJE ROZWIĄZANIA LUMINTELL ™ SMART CITY
•
•

Protokół komunikacji między węzłami: Zigbee®
Całkowicie bezprzewodowy system: nie ma potrzeby stosowania dodatkowych szaf, dużych stacji bazowych lub

•

System autodiagnostyki zapewniający optymalną obsługę i konserwację

połączeń Ethernet

•

Dokładne pomiary w czasie rzeczywistym zgodnie z certyfikatem EN50470 (patrz Certyfikat zgodności)

•

Bezpieczny dostęp do aplikacji internetowych Lumintell ™ z uwierzytelnianiem dwuskładnikowym

•

Aktualizacje oprogramowania sprzętowego
CLOUD przez Bezprzewodową Aktualizację Oprogramowania (OTA)

•

Wersja złącza NEMA i Zhaga dostępna na całym świecie (złącze Zhaga niedostępne w Ameryce Łacińskiej)

•

Automatycznie łączy się z siecią, skracając czas uruchomienia (automatyczne wykrywanie GPS)

•

Zapewnienie najwyższego poziomu niezawodności sieci

LUMINTELL™
CLOUD

LUMINTELL™

Więcej szczegółów technicznych można znaleźć w kartach produktów Lumintell ™ Węzeł.

Przegląd systemu

Inteligentny
LMS
Lumintell™

GŁÓWNE CECHY ROZWIĄZANIA
LUMINTELL™ SMART CITY
PODSTAWOWE CECHY
Inteligentny LMS Lumintell™
•

Mapowanie położenia geograficznego opraw oświetleniowych i czujników IoT

•

Planowanie grup opraw i zaawansowane scenariusze ściemniania dla
optymalnego sterowania oświetleniem ulicznym

•

Ustawienia priorytetu zmierzchu i świtu ze zintegrowaną technologią czujnika
światła dziennego i ruchu

W przeciwieństwie do innych rozwiązań LMS, Lumintell ™ oferuje dwie oddzielne wyspecjalizowane aplikacje:
inteligentny LMS Lumintell ™ z łatwym w obsłudze interfejsem do codziennej obsługi latarni ulicznych oraz Platformę
Konserwacji i Serwisu Lumintell ™ dla personelu technicznego, do konfigurowania sieci i zarządzania codzienną
konserwacją

•

Automatyczna synchronizacja między czasem lokalnym a UTC(1)

•

Dostosowana funkcjonalność CLO - stała moc swiatła(2)

•

Przyjazny dla użytkownika pulpit nawigacyjny z zaawansowanymi narzędziami
do raportowania i wykresami wydajności dla zoptymalizowanej analizy
oszczędności energii

Lumintell™ Platforma Konserwacji i Serwisu
> Administrator Systemu Lumintell™
Lumintell™
Platforma
Konserwacji i
Serwisu

•

Łatwa konfiguracja sieci i łączności systemu

•

Zarządzanie przepływem pracy w celu zoptymalizowania konserwacji w terenie

•

Unikalna identyfikacja sprzętu z informacjami o okresie użytkowania
komponentów

•

Alerty sprzętowe i monitorowanie sieci

•

Indywidualne zasady dostępu użytkowników

> Lumintell™ Aplikacja Terenowa
•

Aplikacja terenowa do szybkiej i ekonomicznej instalacji w terenie NFC(3)

•

Aplikacja Konserwacji i Serwisu do optymalizacji pracy w terenie

Lumintell™ Integracja
•

Wtyczki IoT dla optymalnej integracji czujników

•

Inteligentne zbieranie danych z wtyczek IoT za pośrednictwem partnerów
zewnętrznych

•

Integracja API z zewnętrznymi ekosystemami

(1) UTC: Universal Time Coordinated. (2) CLO: Constant Light Outout. (3) NFC: Near Field Communication

Core Features

Inteligentny LMS Lumintell™
jest przeznaczony zarówno
dla urzędników miejskich, jak
i dla operatorów oświetlenia.
System zapewnia intuicyjną
i przyjazną dla użytkownika
aplikację
pod
adresem
www.lumintell.city

INTELIGENTNE ŚCIEMNIANIE ZE ZINTEGROWANYMI CZUJNIKAMI LMS

PULPIT Z RAPORTAMI WYDAJNOŚCI
Narzędzia do raportowania z wykresami wydajności, analizą oszczędności energii i
inteligentnymi danymi z wtyczek IoT

ALERTY W CZASIE RZECZYWISTYM DLA OPTYMALNEJ
KONSERWACJI I SERWISU W TERENIE

Zaawansowane opcje ściemniania z przyjaznym dla użytkownika harmonogramem i ustawieniami
profilu dla pojedynczych opraw lub grup opraw z integracją światła dziennego i czujnika ruchu.

Błędy sprzętu i łączności są automatycznie sygnalizowane i wyświetlane na
Platformie Konserwacji i Serwisu w celu zoptymalizowania obsługi w terenie.

Inteligentny LMS Lumintell ™

Lumintell ™ Platforma
Konserwacji i Serwisu oferuje
platformę serwisową i
zapewnia koordynację w czasie
rzeczywistym i planowanie ekip
konserwacyjnych w terenie,
optymalizując komunikację i
wydajność w odniesieniu do
wymagań i planowanych działań.

KONFIGURACJA SIECI PRZYJAZNA DLA UŻYTKOWNIKA
Dzięki całkowicie bezprzewodowemu działaniu, węzłowi sieciowemu typu
plug-and-play i oszczędzającej czas Aplikacji Terenowej Lumintell ™, wdrażanie i
konfiguracja Lumintell ™ jest szybkie i ekonomiczne.

ZARZĄDZANIE PRZEPŁYWEM PRACY W ZAKRESIE WDROŻENIA I KONSERWACJI

OSTRZEŻENIA I MONITOROWANIE SIECI

Dzięki Aplikacji Terenowej LumintellTM prace konserwacyjne można przypisać bezpośrednio do załogi

Lumintell ™ automatycznie zbiera, analizuje i wizualizuje informacje diagnostyczne z

konserwacyjnej w terenie, w tym najnowsze aktualne informacje dotyczące obsługi i konserwacji.

całej instalacji z powiadamianiem i synchronizacją danych na żywo.

Lumintell™ Platforma Konserwacji i Serwisu

LUMINTELL
APLIKACJA TERENOWA

LUMINTELL

TM

TM

WĘZEŁ

LUMINTELL

TM

LUMINTELL

TM

KLUCZOWE ZALETY

KLUCZOWE ZALETY

Wysokiej jakości materiał i
długa żywotność

Osobista aplikacja na
smartfony z systemem
Android do obsługi terenowej

Instalacja bez użycia narzędzi
i natychmiastowa obsługa

Komunikacja na żywo z
administratorem systemu
Lumintell™

Natychmiastowa łączność
bezprzewodowa
Identyfikacja punktów
węzłowych za pomocą
technologii NFC

Węzeł Lumintell™ (NEMA)

Węzeł Lumintell™ (Zhaga)

Węzeł Lumintell ™ to element
składowy Twojej sieci. Dzięki
całkowicie bezprzewodowemu
działaniu, natychmiastowej łączności
i unikalnemu projektowi zarówno
dla LCU, jak i CCU, wdrażanie i
konserwacja Lumintell ™ jest szybkie i
łatwe w zarządzaniu.

Lumintell ™ Platforma Konserwacji i Serwisu

Konfiguracja w terenie
właściwości latarni

Dostępna wersja złącza
NEMA i ZHAGA

Priorytetowa lista osobistych
zadań konserwacyjnych i
serwisowych

Elastyczna optymalizacja
pozycji CCU (brama sieciowa)
Możliwość dostosowania
do istniejącego oświetlenia
ulicznego (modyfikacja)

Nie ma potrzeby
stosowania dużych stacji
bazowych i połączenia
Ethernetconnection

Aplikacja Terenowa Lumintell ™
do wdrażania i konserwacji to
wyjątkowe narzędzie do pracy nad
zasobami oświetleniowymi w terenie i
synchronizacji z Platformą Konserwacji
i Serwisu Lumintell ™ w chmurze.

Kierunki lokalizacji serwisu
Dziennik serwisów
konserwacyjnych
Dane dotyczące cyklu
życia sprzętu

LUMINTELL™
INTEGRACJA
ULEPSZ SWOJE ROZWIĄZANIE SMART CITY DZIĘKI IOT I
ZBIERANIU DANYCH, WTEDY
GDY TEGO POTRZEBUJESZ
Dzięki

istniejącej

Lumintell™

infrastrukturze

Itegracja,

możesz

oświetlenia

podłączyć

ulicznego

swoje

i

miejskie

PO PROSTU WYBIERZ CZUJNIKI, KTÓRYCH POTRZEBUJESZ,
WTEDY GDY ICH POTRZEBUJESZ

usługom
oprawy

oświetleniowe i czujniki IoT za pomocą opcji Wtyczka IoT Lumintell™ i
jednocześnie korzystać ze zintegrowanej Platformy Konserwacji i Serwisu
Lumintell™, aby objąć twój zewnętrzny sprzęt IoT.
Lumintell™ oferuje interfejs API, który umożliwia zbieranie danych i
tworzenie analiz danych przez zewnętrznych partnerów, a jednocześnie
zabezpiecza integrację czujnika sprzętu z Platformą Konserwacji i Serwisu
Lumintell™. Interfejs API Lumintell™ zapewnia przyszłościową możliwość
integracji rozwiązania Lumintell™ z zewnętrznym ekosystemem.
To elastyczne rozwiązanie umożliwia gromadzenie inteligentnych danych,
które można wykorzystać do ulepszenia usług publicznych, takich jak
monitorowanie i analizowanie temperatury oraz warunków drogowych w
celu opracowania bezpieczniejszych dróg lub monitorowanie i pomiary
jakości powietrza, co pozwala mapować obszary o dużym zanieczyszczeniu,
śledzić

zmiany

w

czasie,

identyfikować

zanieczyszczających

i

przeanalizować potencjalne interwencje. Inteligentne latarnie uliczne
mogą mieć wiele różnych zastosowań. Liczba obsługiwanych aplikacji
oraz stopień ich zaawansowania są nieograniczone i zależą głównie od

„Aby wspierać interoperacyjność i otwartą integrację sieci oświetlenia ulicznego z

celów i priorytetów miasta.

Lumintell ™, Novalume jest członkiem stowarzyszonym TALQ Consortium”

Usługi integracji Lumintell ™ z opcjonalnymi wtyczkami IoT:

OPCJONALNE WTYCZKI IoT
Wtyczki wąskopasmowe IoT

Wtyczki wąskopasmowe IoT

LUMINTELL™ LMS

Wtyczki szerokopasmowe IoT

P
Redukcja
zużycia energii
dzięki LED
(do 50%)

Redukcja
zużycia energii
(do 30%
dodatkowych
oszczędności)

Redukcja
kosztów
utrzymania
ruchu
(30-50%)

Lumintell™ Integration & IoT Plugins

Redukcja
emisji CO2
(do 30%)

Temperatury
i warunki
drogowe

Jakość
powietrza i
zanieczyszczenie

Uciążliwość
hałasu lub
wykrywanie
wystrzału

Ruch drogowy,
ludzie lub
liczba rowerów

Rozpoznawanie
tablic
rejestracyjnych

Inteligentny
parking

Stacja
pogodowa

Analiza
inteligentnych
sieci

Publiczna sieć
Wi-Fi

Zarządzanie
ruchem
CCTV (video
monitoring)

Sieć IoT-Ready
dla przyszłych
czujników

Lumintell ™
Integracja i
wtyczki IoT

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania bezpłatnej wersji demonstracyjnej lub wyślij zapytania na adres tomasz.korpalski@kaukointernational.com

CHILE
DWA MIASTA NA DRODZE ABY
STAĆ SIĘ INTELIGENTNYMI
Novalume zmodernizowało ulice dwóch gmin (+200 000 mieszkańców) w
Chile, instalując 27 000 nowych LED-owych i połączonych latarni ulicznych,
dzięki rozwiązaniu Lumintell™ Smart City. Ponadto instalacja została również
zmodernizowana o zdolność generowania publicznego Wi-Fi, umożliwiając
mieszkańcom dostęp do Internetu.
Przejście na wysokowydajne, energooszczędne oświetlenie LED i rozwiązanie
LUMINTELLTM Smart City spowodowało znaczne zmniejszenie zużycia
energii, jednocześnie poprawiając atmosferę i poprawiając jakość światła.
Zmiana oznacza, że gmina

doświadczyła 66% redukcji zużycia energii. Miasto
obniżyło również swoją emisję CO2 - co roku uwalniając do atmosfery o 2227

I N S TA L A C J A
W CHILE

U L I C Z N YC H
LAMP LED
Z LUMINTELL™
I PUBLICZNYM
WI-FI

Kluczowe Referencje Lumintell™

mniej ton CO2.
Inwestycja, łącznie z instalacją, ma okres zwrotu krótszy niż 5 lat przy
technicznym czasie życia instalacji 16,7 lat - ponad 3-krotnym okresie zwrotu!

66%

5

16.7

2,227 T

Roczna redukcja
zużycia energii
elektrycznej

letni okres
zwrotu

lat żywotności
produktu

Roczna
redukcja emisji
CO2

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania bezpłatnej wersji demonstracyjnej lub wyślij zapytania na adres tomasz.korpalski@kaukointernational.com

KaukoInternational Poland sp. z o.o.
Skontaktuj się z nami już dziś!
ul. Cybernetyki 19, 02-677 Warszawa
+48 519 075 067 | tomasz.korpalski@kaukointernational.com
www.kaukointernational.pl

Solutions

Zacznij korzystać z rozwiązania Lumintell ™ Smart City.
Skontaktuj się z nami już dziś!
Novalume Solutions A/S,
Kay Fiskers Plads 9, West Tower, 2300 Copenhagen, Denmark
+45 35 37 88 88 | info@novalu.me
novalu.me

