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I. ILUMINATUL PUBLIC : obiectivefunctiuni- tipologii proiecte

II. LIGHT SMART SYSTEM®

Cuprins

Solutie completa pentru gestionarea,
monitorizare si control parametri
tehnico-functionali sisteme de iluminat
public;
Instrument pentru asigurarea
managementului sistemului de iluminat
public;

III. SMART GAS by LUXTEN®
• Solutie completa pentru gestionarea,
monitorizare si control parametri tehnicofunctionali sisteme de distributie gaze
naturale;
•Instrument pentru asigurarea
managementului sistemului de distributie
gaze naturale;

I. ILUMINATUL PUBLIC : obiective-functiuni- tipologii proiecte
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Proiecte SMART CITY
2014-2016

Pilot
economizoare
energie :
10 BMPIIP –
650 corpuri
iluminat
90 BMPIIP
comandate prin
LIGHT SMART
SYSTEM – peste
5900 corpuri
iluminat

25% din
corpurile de
iluminat
tehnologie
LED
Economizoare
energie: 31
BMPIIP – peste
2850 corpuri
iluminat

41 BMPIIP
comandate prin
LIGHT SMART
SYSTEM – peste
3780 corpuri
iluminat

Pilot
economizoare
energie:
49
BMPIIP – peste
3900 corpuri
iluminat

40 BMPIIP
comandate prin
LIGHT SMART
SYSTEM – peste
3200 corpuri
iluminat

MUNICIPIUL DROBETA:

MUNICIPIUL MEDIAS:
-PESTE 30% ECONOMII FUNCTIONARE SIP / proiect
implementat
-PESTE 76% SIP MONITORIZAT PRIN LIGHT SMART SYSTEM

-PESTE 30% ECONOMII FUNCTIONARE SIP / Stare
proiect - implementat
-PESTE 70% SIP MONITORIZAT PRIN LIGHT SMART
SYSTEM- Status proiect – in curs de finalizare

MUNICIPIUL BRAILA:
-PESTE 30% ECONOMII FUNCTIONARE SIP/proiect pilot
implementat ;
-PESTE 25% SIP MONITORIZAT PRIN LIGHT SMART
SYSTEM; Status proiect- pilot

Eficienta Energetica
2010-2016

10% corpuri tehnologie
LED – peste 10600
corpuri iluminat

Tehnologie
balast electronic
+ dimming –
4223 corpuri
iluminat

Economizoare
energie: 2 BMPIIP

Proiecte SMART CITY
2014-2016

Dezvoltare urbana –
Modernizare si
optimizare parametrii
tehnico-functionali ai
sistemului de iluminat
public Splaiul
Independentei

Dezvoltare urbana –
Modernizare si
optimizare parametrii
tehnico-functionali ai
sistemului de iluminat
public Calea
Dorobantilor si zonele
limitrofe

Dezvoltare
urbana –
Technology Hub
& Hot Spot –
44 BMPIIP COMANDATE PRIN Unirii Park
SMART LIGHT SYSTEM –
PESTE 5000 CORPURI
ILUMINAT

MUNICIPIUL BUCURESTI:
-PESTE 35% ECONOMII FUNCTIONARE SIP /tip proiect : Pilot /
Stare proiect - implementat

MUNICIPIUL BUCURESTI:
-PESTE 38% ECONOMII FUNCTIONARE SIP / proiect implementat
- PESTE 5500 CORPURI COMANDATE PRIN LIGHT SMART SYSTEM
- Proiect pilot : SISTEM PREVENTIE SI MONITORIZARE VIDEO
– proiect pilot : Social-media : FREE SECURE WIFI

Monitorizare in timp
real (online) a tuturor
parametrilor tehnici
de functionare si a
programului de
functionare al SIP

• reducerea consumului de energie electrica;
• identificarea, inregistrarea si monitorizarea
avariilor;
• Identificarea rapida a zonelor nefunctionale a
SIP;
• identificarea rapida a sustragerilor de energie
electrica din SIP;
• urmarirea si monitorizarea programului de
intretinere a elementelor infrastructurii SIP;

Monitorizarea
indicatorilor de
performanta ai
operatorului

• Creeaza infrastructura necesara verificarii
respectarii indicatorilor de performanta
asumati in conformitate cu regulamentul
serviciului de iluminat public;
• Permite evaluarea indeplinirii pe tipuri de
iluminat ( stradal, ornamental, architectural )
atat a indicatorilor de performanta generali cat
si a indicatorilor de performanta specifici;

Cresterea gradului
de satisfactie a
beneficiarului final al
serviciului de
iluminat public

• Pune in evidenta preocuparea autoritatii
publice pentru oferirea unui serviciu la nivelul
standelor impuse de reglementari nationale si
europene
• identificarea in timp scurt a nefunctionalitatilor/
deficientelor va duce la reducrerea
fenomenelor de agresiuni sociale pe timp de
noapte
• cresterea gradului de siguranta al cetatenilor
pe timp de noapte

Designul aplicatiei este conceput astfel incat utilizatorul sa poata avea aces facil la zona de interes
Dashboard – pagina intampinare prin
care se ofera si o informatie
preliminara privind SIP
Smart Lighting – modul dedicat
transmiterii, receptionarii datelor
electroenergetice si a comenzilor de
la si cate BMPIIP
Lighting Network – modul dedicat
pentru
modelarea
retelelor
monitorizate
Rapoarte – modul dedicat rapoartelor
si analizei datelor SIP
Alerte – modul dedicat avertizarilor
si alertelor legate de functionare SIP
si sistem
Setari – modul dedicat personalizarii
aplicatiei de catre utilizator

Functia de gestionare SIP:
 Modul Lighting Network Editor – Functie de tip GIS prin care oricarui element al SIP monitorizat ii este
asociata coordonata geografica si este reprezentat pe harta;
 Permite inregistrarea datelor de tip: partrimonial, constructiv, exploatare, comercial. La cerere tipul de date
inregistrate poate fi personalizat in functie de necesitati;

Managementul dispozitivelor: comenzi de la distanta
Protectia instalatiilor: scenarii automate integrate in caz de
avarii cu setare parametrii de catre operator
Managementul informațiilor (analiza consumului de energie
electrică, detectarea erorilor de funcționare, istoric de
functionare, etc.)
Alerte în timp real
Interfață intuitiva si prietenoasă cu utilizatorul

Managementul informațiilor (analiza consumului de energie
electrică, detectarea erorilor de funcționare, istoric de
functionare, etc.)
Istoric consumuri energie electrica
Grafice functionare SIP actualizate in timp real

Tipuri de alerte:
Calitate energie
Tensiune
Frecventa
Status BMPIIP
Pozitie cheie manuala
Status iluminat
Siguranta in exploatare BMPIIP
Usa deschisa
Functionalitate sistem
Subconsum
Supraconsum
Functionare in afara orelor prestabilite











Rapoarte predefinite:
Patrimoniale
Electroenergetice
Functionale
Rapoarte personalizate
Analize complexe
Prognoze electroenergetice
Programari activitati intretinere/mentinere
Analize tehnico-functionale

Functionare normala

Bransare
frauduloasa SIP

Bransare
frauduloasa SIP

Economice
•Monitorizarea si gestionarea costurilor operationale cu functionarea SIP;
•Economii de energie prin monitorizarea programului de functionare si a defectiunilor de retea;
Exploatare facila
•Conformitate cu standardele SR EN 60950-1:2006; SR EN 55022:2011; SR EN 55024:2011, SR EN 6100-32:2006, SR EN 6100-3-3:2014;
•Instalare ușoară pentru instalatii noi sau existente;
•Flexibilitate;
•Managementul dispozitivelor comanda si control iluminat public;
•Cresterea fiabilitatii instalatiei de iluminat;
•Alerte “online” SMS / Mail/ Desktop ;
•Reducerea timpilor de interventie in caz de avarie;
•Optimizarea si monitorizarea programului de functionare al ilumnatului public;
Procesare date
•Inventar “online” în coordonate GPS al componentelor infrastructurii iluminatului public;
•Stocare securizată a datelor;
•Istoric functionare SIP;
•Istoric consumuri energetice SIP;
•Rapoarte pre-definite sau personalizate in functie de necesitati;

•Citiri instantanee
pentru tensiuni,
curenți, puteri, energii
•Afişare consum
energie activă/reactivă
pentru fiecare
circuit/fază în
parteComponentă
status sistem
(securitate cabinet
stradal, cheie
comandă manuală)
•Relaționare
măsurători de rețea și
status sistem cu
componentă
patrimonială

•Alarme și alerte
instantanee
•Eveniment în
rețea
•Calitatea livrării
energiei electrice
(supratensiune,
flicker, dropdown)
•Status functional
SIP - functionare
in afara
programului
stabilit
•Subconsum /
Supraconsum
•Securitate cabinet
stradal
•Status aparataj
cabinet stradal

COMUNICATII / SIGURANTA

•Istoric
patrimoniu SIP

•Comandă On/Off :
manuala / automată,
după un program
stabilit riguros, tabel
astronomic și/ sau cu
fotocelulă centralizată

ALERTE / ALARME

•Stocare date
de tip
patrimonial

MANAGEMENT SIP

PATRIMONIU SIP

•Proiecție rețele
de iluminat
public pe harta
Google

•Comunicatii
criptate
•Autentificare
individuala pentru
fiecare utilizator
•Istoric actiuni
useri
•Profil personalizat
pentru fiecare
user
•Cedare control
către automatul
local în caz de
disfuncțiune a
RTU

Smart Gas – aplicatie conceputa pentru monitorizarea si controlul parametrilor tehnico functionali privind infrastructura distributiei si
furnizarii de gaze naturale
Citirea de la distanta in timp real a
contoarelor pentru gazele naturale
consumate ;
Stocarea si furnizarea de
informatii exacte cu privire la
datele de consum real utilizate la
facturate, consumatorilor;
Controlul de la distanta al
activarii/dezactivarii alimentarii
consumatorilor si limitarii/sistarii
furnizarii gazelor naturale;
Prevenirea si detectarea fraudelor ,
inclusiv transmiterea alarmelor, in
cazul unei interventii neautorizate
asupra contorului;
Identificarea si transmiterea
automata printr-un sistem GPRS a
intreruperilor in alimentarea cu
gaze naturale(lipsa presiune/avarii
pe retea);
Diminuarea pierderilor tehnologice
pe reteaua de distributie;
Imbunatatirea calitatii serviciilor
de distributie a gazelor naturale
catre Beneficiarii Finali;

Home: o privire de ansamblu pentru toate
contoarele aflate in sistem
Alerte: o lista cu alertele, pe zile/serii de
contoare precum si numele si adresa; :
Alerte pe ultima saptamana;
Alerte pe ultima luna;
Posibilitatea alegerii unui interval
prestabilit;
Consumuri: o lista cu consumurile, cumulate
pe zile; :
Consumuri pe ultima saptamana;
Consumuri pe ultima luna;
Consumuri pe un interval prestabilit;
Lista consumurilor detaliate: citirile asa
cum au fost ele trimise de contor;
Comenzi: din aceasta sectiune se pot da
comenzi pentru inchiderea/deschiderea
contoarelor;
Propunere debransare: se selecteaza
contorul propus pentru debransare;
contorul se va opri automat dupa o
perioada de timp;
Propunere rebransare: din lista de
contoare oprite, se poate propune sa se
reporneaza un contor; comanda se va
da automat dupa un interval de timp;
Lista comenzi: lista comenzilor active
de pornire/oprire.
Rapoarte: exista posibilitatea exportarii
rapoartelor in format csv astfel:
Consumuri pe ultima saptamana;
Consumuri pe ultima luna;
Consumuri pe un interval prestabilit;
Lista consumurilor detaliate: citirile asa
cum au fost ele trimise de contor;
Alte rapoarte: in aceasta sectiune se afla linkurile pentru diverse API-uri pentru
comunicatia cu alte aplicatii
API alerte;
API consumuri.
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