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OTVORENÉ MESTO BLIŽŠIE K OBČANOM
Všetky mestá i obce čelia v dnešnej dobe novým výzvam. Množstvo obyvateľov
miest sa denne potýka s rôznymi problémami, ktoré im sťažujú, či znepríjemňujú
život. Najväčšie problémy v mestách spôsobuje najmä parkovanie, kolóny, zlá
kvalita ciest, veľké suchá, povodne, neefektívne odpadové hospodárstvo, zločiny,
krádeže, poškodzovanie cudzieho majetku, nedostupnosť Wi-Fi pripojenia, malé
až minimálne množstvo miest na nabíjanie áut / telefónov, veľká prašnosť, zlá
kvalita vody a ovzdušia, problémy s financovaním, nízka dostupnosť informácii
a mnoho ďalších ťažkostí, ktoré znižujú kvalitu života.
Veľa miest a obcí hľadá riešenia, ktoré by im pomohli efektívnym, a najmä
cenovo dostupným, spôsobom vyriešiť vzniknuté problémy. Spoločnosť OMS,
ako jedna z prvých na Slovensku, ponúka integráciu viacerých riešení do
jedného výnimočného produktu - CitySys. Ide o inovatívne a udržateľné riešenie
pre mestá a obce, ktoré chcú existujúce problémy riešiť ,,inteligentnou formou“.
Jedným z „inteligentných“ riešení je práve produkt spoločnosti OMS s názvom
Smart Public Pole.
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LK+ CO2+VOC VV
Duct sensor CO2 + VOC or mix – active 2x 0..10 V | 2x 4..20 mA

Types Available
Duct air quality sensor for detection of CO2, VOC, optional temperature and Humidity. With a mix output, a mixture of CO2 and
VOC signals can be realized. The mixing ratio can be configured with the USE app. Designed for duct mounted applications with
up to 4 0..10 V outputs. With the option board relay two-point controllers or a 2-stage 2-point controller for temperature or
humidity can be realized.

Application

FUNKCIONALITA

Snímač kvality vzduchu
pre detekciu CO2, VOC,
zmeny teplotu a vlhkosť

Osvetlenie

časti

len

možnosť

efektívneho

Bezpečnostná IP kamera 360°
- priemyselná kamera s IP67
- široký pozorovací uhol
- polykarbonátová konštrukcia
- vzdialené ovládanie

mesta

alebo obce. Toto ,,svietidlo“ neponúka

Miesto pre senzory

osvetlenia

Duct sensor for air quality, temperature and humidity (optional)

akejkoľvek

LK+ CO2+VOC

v
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Stmievateľné
LED osvetlenie

názvom Smart Public Pole môže byť
osadený
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Tento dizajnovo zaujímavý produkt s

Integrované
senzory

priestoru. Poskytuje možnosť snímania
okolia prostredníctvom IP kamery 360º,
ktorá môže byť užitočná pri eliminovaní
prípadných

krádeží

či

poškodzovania

majetku občanov. V rámci zvýšeného
záujmu o životné prostredie ako aj o
elektromobily, vzniká dopyt po zariadeniach

Zabrazovací displej,
priestor pre
orientačné značenie
alebo reklamu

na nabíjanie týchto automobilov. Mnoho

Voliteľné zariadenia
podľa potrieb mesta

IP Kamera

miest a obcí sa nachádza vo veľkej
vzdialenosti od čerpacích a dobíjacích
staníc. Osadenie zariadenia Smart Public

Označenie,
miesto pre nabíjanie

Pokiaľ ide o zvyšovanie bezpečnosti,

Pole zabezpečí e-nabíjanie kdekoľvek, či

zariadenie ponúka aj prepojenie priamo na

na parkoviskách alebo na akýchkoľvek

políciu, či strážnu službu, v prípade krízovej

iných miestach vo veľkomestách, menších

situácie prostredníctvom SOS funkcie.

mestách, ba i v malých obciach.
Zabudované senzory ponúkajú možnosť
rýchlo a efektívne získavať pravidelné
informácie napríklad o kvalite ovzdušia,

Nabíjanie
elektromobilov
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svietidlo,

bolo

by

chybou

nevyužiť

konkrétne pomocou reklamného pútača.
Prevádzkovateľ zariadenia má k dispozícii
SOS tlačidlo

a iné. USB port môže slúžiť na nabíjanie

zastávke alebo nabíjate svoj elektromobil.

Keďže ide o outdoorové ,,inteligentné“

ho aj ako zaujímavý spôsob reklamy,

Časť pre rôzne
užívatľské zariadenia

t.j. zisťovať množstvo CO2, teplotu, vlhkosť
mobilných telefón, zatiaľ čo čakáte na

Označenie
parkoviska

Časť pre údržbu

plochu, ktorú môže použiť na vlastné
reklamné activity, ako aj na reklamné
aktivity tretích strán.

SOFTWARE
Miniaplikácie

Aplikácie

Mapa
Pozícia svetidla
Informácie o prevádzke
Informácie o spotrebe
Informácie o zariadeniach
Kamera
Lokácia
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Náš softvér sa dá pripojiť k jednému

Tento

zariadeniu alebo ku skupine zariadení.

“user-friendly“ rozhranie, kde si podľa

Prevádzkovateľ sa teda nemusí obávať,

zabudovaných senzorov môže pravidelne

že by musel spravovať viacero Smart

kontrolovať a spravovať údaje o Smart

Public Polov samostatne. Ponúka inter-

Public Pole. Prehľad v interaktívnej mape

cloud Wi-Fi pripojenie medzi jednotlivými

ponúka ucelené informácie o pozícii

zariadeniami,

množstvo

zariadenia na mape, prehľad celej mapy

“inteligentných“ služieb, ktoré môžu

so všetkými zariadeniami, sledovanie

byť kedykoľvek jednoducho vložené

stavu zariadenia, jeho el. spotrebu,

do zariadenia. To znamená, že každý

zobrazenie stavu jednotlivých nabíjaní i

nový senzor sa dá pripojiť bez veľkého

záznamy z jednotlivých kamier. Systém

úsilia. CitySys používa widgetový systém

disponuje množstvom funkcií, ktoré

(systém miniaplikácii), v ktorom ponúka

majú zabezpečiť okrem ľahkej obsluhy ,

užívateľovi možnosť si upravovať grafické

aj rýchlu dostupnosť potrebných údajov

rozhranie podľa svojich požiadaviek.

a štatistík.

ako

aj

systém

poskytuje

užívateľovi

IOT PLATFORMA
CITYSYS
APLIKÁCIE
UŽÍVATEĽSKÉ ROZHRANIE

CitySys je otvorená platforma integrujúca viaceré
aplikácie, ktoré tvoria inteligentné mesto. Zber,
prenos

a

vyhodnotenie

údajov

zabezpečuje

komplexný riadiaci systém CitySys na základe

REST API

IOT PLATFORMA

platformy ThingsBoard IoT podľa normy OPC.

DÁTA

Komunikácia

na

otvorenej

platforme

(Open

Platform Communication, OPC) predstavuje rad
špecifikácií od dodávateľov a vývojárov softvéru,
RADIO FREQUENCY

MQTT
GPRS

vrátane prístupu k údajom v reálnom čase,

KIOSK
CCTV

MQTT

BOX
GPRS

BOX

ktoré definujú rozhranie medzi klientmi a servermi,

LORA

MONITOROVANIE
PREMÁVKY

monitoring krízových situácií, prístupu k historickým

MONITOROVANIE
ODPADU

údajom a ďalších aplikácií. Jej hardvérová súčasť
poskytuje

230V

MONITOROVANIE
POČASIA

DETEKCIA
POŽIARU

RIADENIE
PARKOVANIA

NABÍJANIE

pripojenie

cez

štandardné

rozhrania a protokoly, konkrétne: Powerline,

SENZORY
POWER LINE

priame

SLEDOVANIE
TRESTNEJ
ČINNOSTI

Bluetooth, KNX, Z-Wawe, ModBus RTU/TCP,
BACnet IP, EnOcean, DMX, M-Bus, GSM, 1-wire a

INFRAŠTRUKTÚRA

DALI. Ponúka aj štandardizované rozhranie REST
API. Na komunikáciu medzi svietidlami používame
elektrickú sústavu. To znamená, že komunikačný
signál sa prenáša cez štandardnú napájaciu sieť
230 V. Pokiaľ ide o spojenie so systémami tretích
strán, a teda aj so systémami, ktoré sú už v meste
nainštalované, CitySys je otvorený komunikačným
protokolom MQTT, JSON, XML, XMPP, SMTP a
RSS. Zhromaždené údaje sa ukladajú na cloudový
server.
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MODULY

Všetky oblasti mesta, z ktorých získavame
údaje,

možno

rozdeliť

do

I N F R AŠT RU KT Ú R A

niekoľkých

modulov: infraštruktúra, životné prostredie,
spoločnosť,

kvalita

života,

občan

a

inteligentné technológie. K modulom sú
priradené aplikácie, ktoré dokážu hodnotiť,
spravovať a upravovať získané údaje. CitySys
je platforma, ktorá integruje všetky aplikácie

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

do jedného inteligentného systému.
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APLIKÁCIE
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Osvetlenie
Plánovanie rozvoja mesta
Preprava
Rozvoj dopravy
Výstavba a bývanie
Hospodárenie s energiou
Parkovanie
Nabíjanie

- kontrola, monitorovanie, plánovanie, optimalizácia, údržba

Odpadové hodpodárstvo
Kvalita ovzdušia
Zelené plochy
Emisie
Klimatické zmeny
Prírodné katastrofy
Počasie
Kanalizácia
Nahraditeľné zdroje
Kvalita pitnej vody

- odpad zo zvyškov palív, odpad z kompostu, tuhý odpad, odpadové vody

S P O LO Č N O SŤ

Zdravie starostlivosť
Bezpečnosť a ochrana
Analýza nehôd
Krízové udalosti
Elektronické poskytovanie služieb

K VA L I TA Ž I VOTA

Kultúra
Voľný čas
Zábava
Pohostinstvá
Nákupné centrá
Manažment podujatí

O B ČA N

Portál pre občanov
Dodávanie elektronických služieb

INTELIGENTNÉ
T E C H N O LÓ G I E

Pripojiteľnosť
Integrované služby
Automatizácia stavieb
Malé a stredné podniky
Centrum pre drobných podnikateľov
Digitálny podpis

- navrhovanie trvalo udržateľných miest
- prepravná infraštruktúra, autonómna doprava, inteligentná verejná doprava
- dynamická regulácia premávky, medzimestská doprava
- inteligentné inžinierske siete a meranie (elektrická energia, voda, plyn)
- komunikačná sieť
- integrovaný systém riadenia parkovania vozidiel
- automobily, bicykle, mobilné telefóny

- starostlivosť o ovzdušie, údaje o životnom prostredí, analýza stavu zelene
- znečistenie, CO2, peľ
- klíma a detekcia kalamít
- teplota, vlhkosť, vietor, CO2, viditeľnosť

- regulácia ochorení, núdzové zásahy, overenie totožnosti pacientov
- sledovanie trestnej činnosti, kontrola davu, kamerový systém

- konzultácie s občanmi, občianska angažovanosť, verejne prístupné informácie
- spoločná sieť, poprepájané komunity, mestské služby, mestská databáza

OMS, a.s.
Dojč 419
906 02 Dojč
Slovakia
Tel.: +421 34 694 0811
E-mail: info@oms.sk
www.omslighting.com

