
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.

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, relék távoli vezérléséhez:
Tarifa váltás  |  Terhelés menedzsment  |  Közvilágítás kapcsolás
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FŐ JELLEMZŐK
•  Központi kapcsolás és vezérlés, a jogosult személyek számára

• 4db relé a vezérléshez (2 és 3-utas kapcsolás relékkel)

• IEC 1107 / OSLP protokoll támogatás

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

• Világítás kapcsolás manuálisan / időzítve (nap/időszak/geo-helyzet figyelésével)

• Esemény és működés figyelése, jelentések

• Távoli paraméterezés, firmware frissítések, újraindítás

• microSD kártya    

• Biztonsági funkciók (szuperkapacitor, IPSec, SSH, TLS)

Megoldásunk minden egyes vezérlőszekrényben a következő jellemzőket biztosítja:
Közvilágítási lámpák kapcsolása |  Adagyűjtés | Működési állapot | Adatküldés mobilhálózaton | 
OSLP kompatibilis szoftverbe |  Időzített kapcsolás / kézi vezérlés | Terhelés szabályzás

Fejlett felügyeleti és irányítási folyamatok: Lámpacsoportok energiafogyasztása  |  Meghibásodás 
észlelés  |  Távmenedzsment és karbantartási funkciók 
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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

TERHELÉS SZABÁLYZÁS A SMART GRID HÁLÓZATON
Terhelésvezérlő kapcsolónk használható az energiafelhasználás nyomon 
követésére a területen. Automatikusan kikapcsolja ki a nagy fogyasztású 
berendezéseket, például a vízmelegítőket vagy HVAC rendszereket, ha 
hirtelen megugrik az energia igény. Készülékünk 4 relévelelektromos  
terhelés szabályozásra konfigurálható.

KÖZVILÁGÍTÁS VEZÉRLŐ RENDSZER
• Közvilágítás vezérlés Control és Load Management funkció
• Méretezhető intelligens hálózati vezérlés
• IEC 1107 / OSLP nyílt protokoll (eszköz-szerver) kommunikáció
• Szolgáltató részére, igény szerinti központi világítás vezérlés
• Ütemezett, automatizált- és kézi kapcsolás
• Időzónák kezelése, nyári időszámítás
• Működés figyelése, események, jelentések
• Engedélyezett hozzáférés és ellenőrzés
• Riasztások (kimaradások, fogyasztáscsökkenés, energiacsökkenés)

KÉSZÜLÉK SZOFTVERE
• OpenWRT rendszer: Linux alapú operációs rendszer, webGUI felhasználói felület
• Protokollok: DHCP, DynDNS, IP route, NAT, IPv4/IPv6, IP átjárás, HTTP(S), SSHv2, IPSec, IEC 1107, 

OSLP, TLS v1.2
• Menedzsment: Device Manager szoftver (távoli konfigurálás, firmware frissítések, QoS)
• Testreszabási lehetőségek


