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CITYOWL
VEREJNÉ OSVETLENIE S MONITOROVANÍM

A CENTRÁLNYM RIADENÍM

Správne navrhnuté, realizované a prevádzkované verejné osvetlenie zníži 

náklady na prevádzku, zvýši bezpečnosť v nočných hodinách a zároveň 

podporí ekonomiku tým že priláka návštevníkov na rôzne kultúrne a 

spoločenské podujatia.

Správa a údržba osvetlenia môže byť zložitá, časovo i finančne náročná. 

Z tohto dôvodu sme vyvinuli inovatívny systém CityOwl. Výnimočné riešenie 

pre riadenie a správu verejného osvetlenia, ktorý Vám ušetrí financie a zvýši 

pohodlie.

Vitajte v CityOwl.
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Efektívne spínanie
Astronomický čas východu a západu slnka je vypočítaný 
presne, podľa umiestnenia zariadenia. Každé svietidlo sa 
zapína a vypína presne, čo vedie k úsporám energie a 
nákladov.

Individuálne riadenie svietidiel
Každé svietidlo sa dá individuálne programovať, stmievať 
podľa požiadaviek a príslušných noriem.  Výsledkom je 
vyššia kvalita životného prostredia a zmenšenie svetelného 
znečistenia.

Powerline komunikácia
Jednoduché ovládanie svietidiel, využívajúce napájacie 
vedenie. Využíva sa existujúca sieťová infraštruktúra, bez 
potreby pridania ďalších káblov, čím sa minimalizujú náklady 
na rekonštrukciu. Je to ideálne riešenie predovšetkým pre 
staršie zariadenia s obmedzeným počtom fáz. Komunikácia je 
zabezpečená  cez špeciálny vysielač umiestnený v rozvodnej 
skrini a prijímačmi vo svietidlách, bez prerušenia stabilnej 
dodávky energie. 

ÚSPORA ENERGIE

Pre mestá

RF komunikácia

PLC komunikácia

Ľahká a rýchla implementácia 

RF komunikácia
Všetky riadiace príkazy 
medzi centrálnou riadiacou 
jednotku a svietidlom 
sú prenášané pomocou 
RF komunikácie, čím sa 
minimalizujú náklady na 
rekonštrukciu. Osvetľovacie 
systémy môžu byť zrekon-
štruované bez nutnosti 
výmeny elektroinštalačných 
infraštruktúr a bez investície 
do prídavných ovládacích 
vodičov. Neplatíte dodatočné 
poplatky za prenesené dáta 
medzi svietidlami, čím sa 
znižujú prevádzkové náklady.
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Pre verejnosť

BEZPEČNOSŤ

Vyššia bezpečnosť
Hlavnou funkciou verejného osvetlenia je zabezpečiť správne 

osvetlenie verejnej komunikácie (cesty a chodníky, parky, 

námestia, a iné). CityOwl umožňuje nastaviť osvetlenie podľa 

potreby, napr. znížiť intenzitu na miestach, kde nie je potreba 

toľko svetla a naopak z bezpečnostných dôvodov (prechody 

pre chodcov) zvýšiť intenzitu na 100%.

Jednoduchá obsluha
Ovládanie CityOwl je jednoduché a intuitívne. Cez 

inteligentnú RF topografiu svietidlá prijímajú dáta z riadiacej 

jednotky, čo umožňuje užívateľom posielať príkazy na všetky 

svietidilá súčasne, a to aj v prípade, ak sú medzi svietidlami 

značné vzdialenosti.Jednoduché 
a pohodlné použitie



Interaktívna mapa
Softvér integruje Google 
mapu, ktorá poskytuje náhľad 
kompletnej infraštruktúry, 
má interaktívne užívateľské 
rozhranie, vyobrazuje svetelné 
body a rozvádzače.
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Pre správcov a údržbu

DOSTUPNOSŤ

Programy 
Softvér ponúka dve možnosti ovládania svietidiel - automatické 
a manuálne. Umožňuje flexibilné  prednastavenie svetelných 
scén pre konkrétnu oblasť alebo mestskú zónu.

Reporty
Webový softvér ponúka širokú škálu reportov. Pri ich vytváraní 
je možné filtrovať informácie, ktoré budú v záverečnej správe 
zobrazené. Takto je možné sledovať a monitorovať stav 
svietidiel, spotrebu a dobu prevádzky.

Ovládací panel
Ovládací panel slúži ako riadiace rozhranie pre reguláciu 
osvetlenia na diaľku, podáva informácie o stave svietidiel, 
kontroluje a zabezpečuje chýbové hlásenia.

Detailný prehľad
Softvér poskytuje detailný prehľad o každom svietidle, o 
aktuálnych nastaveniach a meraniach. Užívatelia majú navyše 
možnosť  zaznamenať správu o údržbe a posielať pravidelné 
reporty.

Oznámenia
Oznámenia sa zobrazujú 
v systéme a sú odoslané 
užívateľom cez SMS alebo 
cez e-mail. Systém poskytuje 
oznámenia v prípade:
» Výpadkov napájania 
 v rozvádzači
» Chybnej komunikácie
» Poruchy svietidielZníženie nákladov na 

administratívu, správu a údržbu
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CityOwl systém

Centrálna riadiaca jednotka slúži na riadenie a 
monitorovanie osvetlenia a umožňuje správu systému 
prostredníctvom softvéru. Poskytuje dáta z merania 
elektrickej siete, ako aj podrobné merania pre individuálne 
riadenie svietidiel, vrátane spotreby energie a úbytku napätia.  
Zhromaždené údaje sú odoslané na server, kde sa jednotlivé 
položky spracujú a vyhodnotia.

Centrálna riadiaca jednotka dokáže čítať status elektrometra 
cez sériový port, aktuálny výkon a spotrebu. Navyše môže 
sledovať otvorenie dverí rozvodnej skrine použitím senzora.

Meranie spotreby energie 
Zariadenie  zabezpečuje centrálne meranie, monitorovanie 
elektrickej siete a individuálne vyhodnocovanie parametrov 
(prúd, napätie, cos φ).

Impulzné merania
Pripojením meracích prístrojov pomocou sériového vstupu  sa 
hodnoty zobrazia priamo v systéme.

Bezpečnosť
Riadiaca jednotka je zároveň chránená proti vandalizmu tým, že 
upozorní užívateľa o neoprávnenom otvorení.

SPOĽAHLIVOSŤ

Návrhy a vylepšenia 
v budúcnosti



CITYOWL

Výhody softvéru:
» Pripojenie pomocou web aplikácie cez PC, tablet 

alebo smartfón.
» Možnosť integrácie s inými systémami 
 s protokolom API.
» Možnosť inštalácie priamo na server zákazníka.
» Neobmedzený počet užívateľov.
» Možnosť nastavenia úrovne prístupov a autorizácie.
» Plánovanie údržby a reporting.
» Online správa, zapnutie a stmievanie svietidiel.
» Podrobný rozpis informácií o spotrebe, výkone, type 

svietidla, inštalácii, atď.
» Interaktívna GIS (špecializovaná mapa) pre kontrolu a 

monitorovanie komponentov.
» SMS a e-mailové upozornenia.
» Meranie energie až pre 36 línií svietidiel - napätie, 

prúd, výkon, cos φ.
» Individuálne merania svietidiel - napätie, prúd, 
 výkon, cos φ.
» Protokol o histórii (otvorenie dverí rozvádzača, 

prepínanie, zapnutie a vypnutie ističov, 
 stmievanie, atď.).
» Vytváranie skupiny svietidiel a rozvádzačov.
» 256-bitové SSL šifrovanie dát prenášaných medzi 

web-softvérom a centrálnou riadiacou jednotkou.
» Mobilná aplikácia pre Android.

ŽIADNE LICENCIE 
ŽIADNE POPLATKY

Prehľady Reporty Notifikácie
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