
Sistem inteligent de
management continuu
pentru iluminat de
exterior
Starsense Wireless

Starsense Wireless este un sistem de comenzi în reţea bazat pe comunicare

bidirecţională wireless cu ajutorul celei mai recente tehnologii de tip reţea plasă.

Sistemul permite controlul la distanţă al punctelor de lumină individuale şi

administrarea acestora prin intermediul platformelor online, ca de exemplu

CityTouch. Operatorii sistemelor de iluminat pot controla de la distanţă

infrastructura sistemului de iluminat pentru exterior reglând nivelele de intensitate

pentru a reduce semnificativ costurile pentru energie şi pot primi un feedback în

timp real de la corpurile de iluminat, reducând costurile de operare şi întreţinere prin

programarea operaţiunilor de service la faţa locului, îmbunătăţind atât calitatea cât

şi fiabilitatea iluminatului pentru exterior.

Beneficii
• Punere în funcţiune cu eforturi reduse, rapidă şi fără eroare

• Sistem fiabil: scară largă de acţiune, interferenţă limitată

• Fără costuri de instalare a software-ului, acces simplu de oriunde, copii de

siguranţă realizate automat

Caracteristici
• Punere în funcţiune automată pe baza informaţiilor active colectate

• Frecvenţă Sub-GHz (868 MHz) pentru comunicare

• Interfaţă prietenoasă pentru utilizator, bazată pe Internet

• Libertate de selectare a oricărui furnizor de elemente de acţionare cu reglarea

intensităţii luminoase folosind DALI sau 1-10 V

• Eficienţă şi în viitor: reţea scalabilă şi cu posibilitate de actualizare fără fir
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Cerere
• Proiectat pentru autostrăzi, străzi sau iluminat stradal în general, inclusiv în zone

cum ar fi parcările

Versions

ZHAGA ; CE only; dark grey, light

sensor, GPS

RF Segment controller Module

NEMA 5PIN AC LV; CE Dark Grey,

light sensor, GPS

20MM AC LV; CE Dark Grey, light

sensor, No GPS

Cote

Starsense Wireless
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