
Bezdrôtový
inteligentný systém
riadenia
exteriérového
osvetlenia
Starsense Wireless

Starsense Wireless je sieťový riadiaci systém založený na obojsmernej bezdrôtovej

komunikácii, ktorá využíva najnovšiu sieťovú technológiu. Tento systém umožňuje

vzdialené ovládanie jednotlivých svetelných bodov a ichriadenie prostredníctvom

online platformy, napríklad CityTouch. Operátori osvetlenia môžu na diaľku ovládať

úrovne stmievania exteriérovej osvetľovacej infraštruktúry a dosiahnuť tak značnú

úsporu energie. Zo svietidiel môžu získať spätnú väzbu v reálnom čase, čím sa

znižujú náklady na prevádzku a údržbu, pretože servisné úlohy pre konkrétne miesta

sa presne plánujú. Zároveň sa zlepšuje kvalita aj spoľahlivosť exteriérového

osvetlenia.

Výhody
• Rýchle a bezchybné nastavovanie s minimálnym úsilím

• Spoľahlivý systém: veľký dosah, obmedzené rušenie

• Žiadne náklady na inštaláciu softvéru, jednoduchý prístup odkiaľkoľvek,

automatické zálohovanie

Product family leaflet, 2023, Apríl 15 Údaje podliehajú zmenám

LightingLighting



Vlastnosti
• Automatické nastavenie podľa zhromaždených informácií

• Frekvencia 868 MHz na komunikáciu

• Jednoduché webové rozhranie pre koncového používateľa

• Možnosť výberu akéhokoľvek stmievateľného napájača používajúceho protokol

DALI alebo 1-10 V

• Pripravené na budúce zmeny: rozšíriteľná sieť a možnosť bezdrôtovej inovácie

Aplikácie
• Určené pre diaľnice, cesty a osvetlenie ciest a ulíc vrátane parkovísk a podobných

priestorov

Versions

ZHAGA ; CE only; dark grey, light

sensor, GPS

RF Segment controller Module

NEMA 5PIN AC LV; CE Dark Grey,

light sensor, GPS

RF Segment controller for Global

connectivity

20MM AC LV; CE Light Grey, light

sensor, No GPS

20MM AC LV; CE Dark Grey, light

sensor, No GPS
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Rozmerový obrázok

Starsense Wireless
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