
LOAD CONTROL 
BOX

Egyszerű, sokoldalú megoldás, amely az IIoT alkalmazások széles körében alkalmazható.
Lehetővé teszi az üzemeltetők számára, hogy a csatlakoztatott eszközöket igény szerint relékkel 
vagy automatikusan, önálló ütemezés szerint irányítsák.

          Közvilágítás menedzsment
          A készülékkel a közvilágítás távvezérelhető az üzemeltetők számára. Bővítse
       okos funkciókkal a közvilágítást vezérlő kapcsolószekrényeket, terhelés-
                                              szabályzó készülékünk telepítésével!
Termékünk lehetővé teszi a működés finomhangolását és annak felügyeletét (lámpák, fényerő  
intenzitás), a speciális igényeknek megfelelően.
Egy készülékkel 4 utcai lámpacsoport vezérelhető, amellyel így több száz lámpát kapcsolhat. Ez  
elvégezhető a beállított, ütemezett program szerint, vagy azonnali beavatkozással.

Megoldásunk minden egyes vezérlőszekrényben a következő jellemzőket biztosítja:
Energiafogyasztás figyelése  |  Lámpák- és érzékelők állapota   |  Adatok továbbítása a Concordia 
Software Platformra, mobilhálózaton  |  Autonóm terhelésszabályozás (ütemezett műveletek)

Fejlett felügyeleti és irányítási folyamatok:
Lámpacsoportok energiafogyasztása  |  Lámpa meghibásodás észlelése  |  Távmenedzsment és 
karbantartási funkciók

FŐ JELLEMZŐK
• Központi kapcsolás csak a jogosult személyek számára

• 4db relé a vezérléshez (két kapcsolási mód)

• Fényváltás menetrend szerint (naptól, napnyugtától, földrajzi helyzettől függően, vagy igény szerint)

• Események és műveletek figyelése és jelentése

• Távoli paraméterezés, firmware frissítések, készülék újraindítás

• Szuperkapacitor 

• Biztonsági funkciók

4-relés terhelésszabályozó kapcsolónk kompakt és költséghatékony 
megoldást kínál a csatlakoztatott eszközök távvezérléséhez. A készülék 
egy kapcsoló panelből és egy integrált többfunkciós készülékből áll. 
Használatával lehetőség nyílik az ipari-, mezőgazdasági vállalatok, 
intézmények zárt elosztórendszereiben a fogyasztás optimalizálására és a 
költségek csökkentésére.

Univerzális terhelésszabályozó kapcsoló a távoli relé vezérléshez
Tarifa váltás  |  Terhelés menedzsment  |  Közvilágítás kapcsolás



LOAD CONTROL BOX

TECHNIKAI JELLEMZŐK

• Választható modulok: LTE Cat.1 modul - 2G/3G “fallback” funkcióval, 
LTE Cat.M / Cat.NB  modul - 450MHz vagy  2G “fallback” opcióval

• Ethernet (RJ45, LAN) 
• RS485/IEC-1107 interfész (izolált) - mérő csatlakozásra
• P1 ügyfél-oldali interfész csatlakozó (WM-E3S modem részére)
• 4 relé (2-2 relé, kétféle kapcsolási módozattal: NC, COM /  NO, NC,  

COM)
• Szuperkapacitor (biztonságos lekapcsolás áramkimaradás esetén)
• micro-SD kártya foglalat

SZOFTVER

• OSLP (Open Street Light Procotol) kompatibilitás

• Távoli paraméterezés

• Firmware frissítés távolról

• Biztonsági funkciók

• Távoli elérés

• Testreszabható szoftver

Az adatlapon található képek csak illusztrációk. A WM Rendszerház Kft. / M2M Rendszerház Kft. nem vállal felelősséget az adatlapon szereplő információkban előforduló 
hibákért. A közölt adatok értesítés nélkül megváltozhatnak. Az adatlapon az információk tájékoztató jellegűek. Bővebb információkért lépjen kapcsolatba kollegáinkkal.

WM Rendszerház Kft.     1222 Budapest, Villa u. 8.         Tel.: +36 (1) 310 7075               Support: +36 (20) 333 1111       
Weboldalunk: www.wmsystems.hu              Kereskedelem: sales@wmsystems.hu    Támogatás: support@wmsystems.hu

ALKALMAZÁS

• OKOSHÁLÓZATOK
• KÖZMŰ SZOLGÁLTATÓK
• NAPELEM PARKOK
• OKOS VÁROSOK - KÖZVILÁGÍTÁS
• IPARI AUTOMATIZÁCIÓ
• ÉPÜLET AUTOMATIZÁLÁS


