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INOVATÍVNE
A UDRŽATEĽNÉ RIEŠENIA
PRE INTELIGENTNÉ MESTÁ
„V súčasnosti čelia mestá novým výzvam. Niektorí občania sa sťažujú na
kvalitu vzduchu, kým ďalší sa ponosujú na osvetlenie vo svojich mestských
štvrtiach, nehovoriac o problémoch súvisiacich s odpadovým hospodárstvom,
s problémami spojenými s dopravou, parkovaním, bezpečnosťou, so zmenou
klímy, s nedostatočným poskytovaním informácií alebo s problémami
súvisiacimi s ustavične narastajúcou urbanizáciou. Väčšina miest sa snaží riešiť
niektoré z týchto problémov využívaním čiastkových systémov. Na druhej
strane, my ponúkame integráciu všetkých týchto systémov do jednotného a
jedinečného riešenia CitySys.
CitySys znamená inovatívne a trvalo udržateľné riešenia pre inteligentné
mestá. Dokáže efektívne využívať sieť verejného osvetlenia na vybudovanie
infraštruktúry pre vaše inteligentné mesto. Výmenou svietidiel systému
verejného osvetlenia je možné vytvoriť komunikačnú sieť na zhromažďovanie
údajov tým najrýchlejším a najhospodárnejším spôsobom.“

OSVETLENIE
AKO SIEŤ
Hlavným dôvodom je to, že svetlá sa

rozšírenú funkčnosť. Svetlá sú ideálne

nachádzajú vo všetkých dôležitých

distribuované

častiach mesta. Jednotlivé svetlá sú

znamená, že montážna výška ich chráni

rovnomerne

pred vandalizmom. To predstavuje

rozmiestnené.

Každé

a

rozmiestnené,

šírenie

čo

svetlo sa dá nahradiť LED diódovým

lepšie

svietidlom, ktoré prináša úspory, čím

komunikácie a ideálne miesto na

mesto alebo obec získa prostriedky

inštaláciu kamier a snímačov. Nie je

na ďalší rozvoj, energetickú rezervu a

potrebné vybudovať novú elektrickú
rozvodnú

sieť,

rádiofrekvenčnej

možno

použiť

napájaciu sieť systému osvetlenia.
Základ

pre

väčšinu

snímačov

a

zariadení inteligentného mesta tvorí
nepretržité napájanie 230 V.

Prečo pomocou osvetlenia?
• ROVNOMERNE ROZLOŽENÁ SIEŤ PO MESTE

Nepotrebujete vybudovať
novú elektrickú rozvodnú sieť,
je možné využiť existujúcu
sieť systému osvetlenia.

• HOSPODÁRNE FINANCOVANIE PROSTREDNÍCTVOM ÚSPOR ENERGIE
• INTELIGENTNÁ SIEŤ POMOCOU VÝMENY OSVETLENIA
• NEPRETRŽITÉ A VŠADE DOSTUPNÉ NAPÄTIE 220V
• VHODNÉ UMIESTNENIE VO VÝŠKACH
• JEDNODUCHÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA

CITYSYS
PLATFORMA IOT
APLIKÁCIE
POUŽÍVATEĽSKÉ 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

CLOUDOVÝ SERVER

platformy internetu vecí ThingsBoard IoT podľa

ÚDAJE

normy OPC. Komunikácia na otvorenej platforme
(Open Platform Communication, OPC) predstavuje
rad

RADIO FREQUENCY

MQTT

MQTT

BOX
GPRS

BOX

MONITOROVANIE
PREMÁVKY

POWER LINE

čase,

MONITOROVANIE
ODPADU

RIADENIE
PARKOVANIA

vývojárov

monitorovania

poplachov

a

udalostí,

Jej hardvérová súčasť poskytuje priame pripojenie
cez štandardné rozhrania a protokoly, konkrétne:

DETEKCIA
POŽIARU

NABÍJANIE

a

prístupu k historickým údajom a ďalších aplikácií.
230V

MONITOROVANIE
POČASIA

dodávateľov

a servermi, vrátane prístupu k údajom v reálnom

KIOSK
CCTV

od

softvéru, ktoré definujú rozhranie medzi klientmi

LORA
GPRS

špecifikácií

SLEDOVANIE
TRESTNEJ
ČINNOSTI

SNÍMAČE

Powerline, Bluetooth, KNX, Z-Wawe, ModBus

INFRAŠTRUKTÚRA

RTU/TCP, BACnet IP, EnOcean, DMX, M-Bus, GSM,
1-wire a DALI. Ponúka aj vydanie štandardizovaného
rozhrania API, konkrétne REST API. Na komunikáciu
medzi svietidlami používame Powerline system.
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 súčasnými 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.

VÝHODY
Platforma CitySys IoT prináša mnohé
zaujímavé výhody, ktoré môžu pomôcť
zákazníkovi
integrácii
Naša

pri

inteligentných

platforma

škálovateľná

Platforma je horizontálne škálovateľná
a je vybudovaná s použitím
„open-source“ technológií.

rozhodovaní

a

je
je

sa

o

technológií.
horizontálne

vybudovaná

s

použitím z „open-source“ technológií.

Zhromažďovanie údajov (Big data)

Platforma dokáže v plnej miere tolerovať

sa v inteligentnom meste Smart City

chyby, pretože všetky uzly v klastri sú

zabezpečuje prostredníctvom množstva

identické. Jej naozaj silnou výhodou je

snímačov,

robustnosť a vysoká miera efektivity.

parametre. Patria sem mnohé zaujímavé

To znamená, že každý jeden uzol

snímače,

dokáže riadiť desaťtisíce až státisíce

snímače premávky, snímače obsadenosti

zariadení. Platforma má prispôsobiteľné

parkovacích

webové nástroje (widgets), spracovanie

stanice,

pravidiel a systém pre zásuvné moduly

hospodárstvo, snímače hluku, snímače

(plugin), vďaka čomu má skutočne veľké

na streľbu, kamerový systém a tiesňové

možnosti rozšírenia. Žijeme vo svete,

tlačidlá. Všetky uvedené zariadenia sa

v ktorom má každý systém a každé

dajú implementovať priamo do svietidla

mesto v rámci svojho poľa pôsobnosti

alebo môžu tvoriť súčasť inteligentného

začlenenú

stĺpu pouličného osvetlenia Smart Pole.

podporuje
overenie

bezpečnosť.
prepravné
totožnosti

správou poverení.

Platforma
šifrovanie

zariadenia

ktoré

monitorujú

napríklad

miest,
snímače

snímače

rôzne

pohybu,

meteorologické
pre

odpadové

a

Platforma je horizontálne škálovateľná

so

a je vybudovaná s použitím technológií
z otvoreného zdroja.

ŠTRUKTÚRA
INTELIGENTNÉHO
MESTA
Všetky

oblasti

mesta,

v

ktorých

prijímame údaje, možno rozdeliť do
niekoľkých

modulov:

MODULY

I N F R AŠT RU KT Ú R A

infraštruktúra,

životné prostredie, spoločnosť, kvalita

Ž I VOT N É
P R O ST RE D I E

S P O LO Č N O SŤ

Zdravie a starostlivosť
Bezpečnosť a ochrana
Analýzy havárií
Krízové situácie
Dodávanie elektronických služieb

K VA L I TA Ž I VOTA

Kultúra
Voľný čas
Zábava
Pohostinstvá
Nákupné centrá
Manažment podujatí

V E C I V E RE J N É

Portál pre občanov
Dodávanie elektronických služieb

INTELIGENCIA

Kultúra
Voľný čas
Zábava
Pohostinstvá
Nákupné centrá
Manažment podujatí

modulom sú priradené aplikácie, ktoré

získané údaje. CitySys je platforma, ktorá

Osvetlenie
Plánovanie rozvoja mesta
Preprava tovaru a osôb
Doprava
Rozvoj a výstavba
Šetrenie a hospodárenie s energiou
Parkovanie
Nabíjanie
Odpad
Kvalita ovzdušia
Zelené plochy
Emisie
Zmena klímy
Prírodné katastrofy
Počasie
Kanalizácia
Obnoviteľné energie
Kontrola kvality pitnej vody

života, veci verejné a inteligencia. K

dokážu hodnotiť, spravovať a upravovať

APLIKÁCIE

integruje všetky aplikácie do jedného
inteligentného systému.

FUNKCIONALITA
- kontrola, monitorovanie, plánovanie, optimalizácia, údržba
- navrhovanie trvalo udržateľných miest
- infraštruktúra, autonómna doprava, inteligentná verejná doprava
- dynamická regulácia premávky, medzimestská doprava
- budovanie komunikačnej siete
- inteligentné inžinierske siete a meranie (elektrická energia, voda, plyn)
- integrovaný systém riadenia parkovania vozidiel
- automobily, bicykle, mobilné telefóny
- odpad zo zvyškov palív, odpad z kompostu, tuhý odpad, odpadové vody
- 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

WEBOVÁ APLIKÁCIA
Softvér sa dá aplikovať jednoducho

CitySys využíva systém widgetov,

pridaním

v

vzduchom

zabezpečeného

CitySys môže prispôsoiť grafické
rozhranie na základe používateľských
požiadaviek.

vedeného

pripojenia

/

ktorom

prispôsobiť

si

používateľ

grafické

môže

rozhranie

na

hostiteľskej služby. Je možné pripojiť

základe používateľských požiadaviek.

len jedno svietidlo alebo skupinu

(Prispôsobenie grafiky používateľského

svietidiel. Umožňuje pripojenie cez

rozhrania.)

Wi-Fi medzi cloudom a vybranými

vytvorená pomocou responzívneho

udržateľnými svietidlami. Ponúkame

dizajnu. Rozloženie sa prispôsobuje

širokú škálu inteligentných služieb,

podľa

cloudový stĺp a aplikácie, ktoré sa môžu

pomocou

kedykoľvek pridávať bez vynaloženia

a

ďalšieho úsilia. Každý nový snímač sa

prispôsobuje grafické rozhranie na

len jednoducho pripojí.

základe používateľských požiadaviek.

Webová

prostredia

aplikácia

zobrazovania

proporčných

flexibilných

je

obrázkov.

mriežok
CitySys

OSVETLENIE

Systém

CitySys

umožňuje

priame

IN FRAŠTRU KTÚ RA

riadenie osvetlenia, ktoré sa uskutočňuje

Modul
osvetlenia
CitySys
poskytuje prístup k správe
a monitorovaniu verejného
osvetlenia, pričom realizácia
špecifických operácií prebieha
cez moderné widgety. To
znamená, že modul je zhrnutý
do 4 kapitol: riadenie, údaje,
optimalizácia a údržba.

viacerými spôsobmi:
•

pomocou

stýkačov

diaľkového

napájania

na

spínania

tlačidlových
Vytváranie máp svietidiel
na základe skupín,
podľa modelov svietidiel, rozvodných skríň,
virtuálnych bodov a ich stavov.

funkcionalitách systému
• pomocou automatizovaného spínania
stýkačov napájania na základe vopred
nastavených profilov zapínania
• na tlmenie svetla sa bežne používajú
profily stmievania, ktoré sú priradené
jednotlivým svietidlám
• samozrejme, je možné aj manuálne
stmievanie svietidiel prostredníctvom

Prehľad atribútov
EDB

tlačidlových funkcionalít systému, cez
ktoré sa dajú svetlá stmievať jednotlivo,
po skupinách, prípadne sa dajú stmievať
vybrané svetlá na mape.

Prehľad svietidiel

Prehľad elektrických
rozvodných skríň
Meranie
Zaznamenávanie a história

Riadiaci systém ponúka používateľom

Je nevyhnutnosťou mať štatistické údaje

mnohé

o stave zariadení vo vybranej skupine

užitočné

funkcie.

Poskytuje

základný prehľad stavu každého zariadenia

rozvádzačov.

spravovaného platformou. Môžete si

zobrazenia sa ukazuje náhľad interaktívnej

zobraziť zoznam elektrických rozvádzačov

mapy. Používatelia si môžu zobraziť

s hodnotami prúdu a je možné filtrovanie

zobrazenie na úpravy, prepínať medzi

a zobrazenie požadovaných podrobných

typmi máp, vyberať zariadenia, ktoré sa

údajov.

s

majú zobraziť, pridávať virtuálne body

informáciami o udalostiach a poruchách,

do systému, monitorovať stav zariadení,

so stručným prehľadom spotreby elektriny.

vytvárať skupiny zariadení atď.

Veľmi

užitočná

je

časť

Na

všetkých

úrovniach

DOPRAVA

IN FRAŠTRU KTÚ RA

Zákazník

určite

ocení

hodnotenie

Dopravná aplikácia obsahuje
hlavné piliere, ktorými sú
údaje o premávke, plánovanie
premávky, riadenie premávky
a informácie o premávke.

scenárov,

pričom

si

Prístup k dopravnému systému a jeho

ich kapacity. Zákazník si môže navrhnúť

kalibrácia zvýšia kvalitu života v meste.

a nasimulovať algoritmy pre automatický

môže

vytvárať

makroskopické a mikroskopické dopravné
modely a/alebo optimalizovať mobilitu a
územné plány. Riadenie premávky využíva
snímače, ktoré pracujú aj po presiahnutí

Zlepšenie zhromažďovania, riadenia a

riešenia mesta, vďaka čomu sa dá

zásah riadiaceho systému a uplatňovať

využívania údajov o premávke a zvýšená

vytvoriť model dopravnej situácie so

vyššiu úroveň strategického riadenia v

Hlavným zámerom je nájsť optimálne

mobilita a plynulosť premávky sú len

vstupnými údajmi o intenzite premávky

praxi. Systém taktiež ponúka možnosť

spojenie

niektoré z výhod, ktoré môže priniesť

zo snímačov, matica dopravných vzťahov,

vyhodnocovať a kontrolovať účinnosť

situácie v multimodálnom režime. Systém

občanom. Aplikácia môže byť skutočným

model

dopravnej

a výmenu údajov s ďalšími systémami,

je pripravený na vytváranie rôznych

pomocníkom občanov vzhľadom na to,

infraštruktúry a dopravnej nehodovosti.

napríklad informácie, ktoré sa budú

modelových situácií. V prípade nehody

že poskytuje presné dopravné informácie

Súčasťou ďalšieho plánovania dopravy

odovzdávať

dokážeme pomocou kamerového systému

vodičom aj cestujúcim, vrátane podpory

je aj prognóza s infraštruktúrou smerom

systémom, polohu vozidiel, zdržania,

alebo

multimodálnej a alternatívnej dopravy.

k rozvoju a plánovaniu dopravného

výluky, informácie z dispečingov verejnej

svetelnú vlnu po trase vozidla záchranných

Skutočne

riešenia a takisto plánovanie realizácie

dopravy a trasy zo systémov od východiska

zložiek, ktoré je na ceste na miesto

politiky verejnej dopravy.

do cieľa.

nehody.

zaujímavou

a

užitočnou

funkciou je možnosť udržiavať premávku
aj v núdzovej situácii. Údaje o premávke
poskytujú potrebné údaje o vozidlách
vo

vašom

meste.

Systém

dokáže

zisťovať rýchlosť vozidiel, vzdialenosti
medzi vozidlami, čas jazdy, informácie
o dopravnej situácii a počet chodcov
alebo cyklistov na ceste.
Na

uvedenom

základe

je

možné

prispôsobovať plánovanie dopravného

verejnej

dopravy,

zákazníkovi

dopravným

podľa

technológie

aktuálnej

dopravnej

Bluetooth

vytvoriť

PARKOVANIE

Celá

komunikácia

sa

spracúva

cez

Zákazníci môžu poľahky spravovať a

má možnosť individuálne si prispôsobovať

konfigurovať

cez

pohľady na výstupy. Používateľská mobilná

parkovacie

miesta

aplikačné programovacie rozhrania (API).

webovú

aplikáciu.

aplikácia ponúka základné zobrazenie a

Moderné mestá čelia mnohým
každodenným problémom,
ktoré sa dajú vyriešiť pomocou
nášho riešenia Smart Parking.

Parkovacia politika je konfigurovateľná pre

Ponúka mnohé potrebné výstupné zostavy

možnosť platby. V základnom zobrazení

parkovanie na ulici aj mimo nej a ponúka

a štatistiky, ktoré pomáhajú pri získavaní

si zákazník môže podľa potreby uplatniť

široké spektrum riešení. Parkovanie na ulici

správneho prehľadu. Používatelia môžu

filtre na aktuálne údaje a informácie, čiže

predstavuje zvýšenú mieru využitia vašich

pomocou webovej aplikácie jednoducho

informácie o aktuálnej obsadenosti, o cene

Mnohí ľudia každodenne cestujú do miest

parkovacích miest a lepší systém platenia.

nastaviť pravidlá parkovania, tarify a

za parkovanie, informácie o navigácii na

za prácou alebo za obchodom, takže objem

Parkovanie mimo ulice je nastavené pre

ďalšie služby. Každé parkovacie miesto sa

parkovacie miesto IoT a kúpiť parkovací

dopravy narastá a prináša problémy s

uzavreté parkoviská, napr. v nákupných

dá upravovať a je možné zobrazovať jeho

lístok. Časť pre platby zahŕňa prehľad

hľadaním parkovacích miest. Dopyt totálne

centrách.

aktuálnu obsadenosť. Panel so štatistikami

súm parkovného, trvanie parkovania,

prevyšuje ponuku, pričom vodičom chýbajú

a

ukazuje

typ vozidla a výber typu úhrady, platbu

informácie o voľných parkovacích miestach.

momentálnu situáciu, pričom používateľ

a navigáciu späť do vozidla spolu s

administrátorskú

výstupnými

zostavami

pripomenutím uplynutia času parkovania.

Hľadajú, dívajú sa z okien svojich vozidiel
a premávka ďalej narastá. Aplikácia Smart
Parking pre inteligentné parkovanie slúži na

Mobilná aplikácia pre občanov
- pohodlné vyhľadávanie, navigácia,
úhrada parkovného a ďalšie služby

vyhľadávanie voľných parkovacích miest a
na platenie parkovného, keďže vyše 75 %
Senzory obsadenosti - bezdrôtové snímače
so životnosťou batérie 7 rokov s
informáciami o obsadenosti v reálnom čase

vodičov používa mobilnú aplikáciu alebo
navigáciu s GPS. Cez takúto aplikáciu budú
môcť prijímať platby za dostupné parkovacie

Smart Parking obsahuje webovú aplikáciu

miesta aj vlastníci parkovacích miest.

pre

Občania a návštevníci v neposlednom rade

poskytovateľov

ocenia aj komfort pri platbe cez mobilné

mestá, s ľahkou údržbou a responzívnou

zariadenie.

inteligentného

webovou grafikou. Ponúka aj podporné

parkovania Smart Parking využíva technické

aplikácie, ako je natívna aplikácia Android

princípy systému na báze cloudu (oblaku,

pre poskytovateľov mobilných služieb. Cez

mraku údajov) na zaistenie flexibility a

rozhranie API sú dostupné služby na použitie

nízkych celkových nákladov na vlastníctvo.

pre tretie strany.

Náš

systém

Je plne flexibilný, škálovateľný a efektívny.

vlastníkov

parkovacích
parkovacích

Prispôsobuje sa park. politike
- konfigurácia je rozdelená na
jednotlivé parkovacie miesta

miest,

služieb

a

Spoločné využívanie
súkromných parkovacích miest
ktoré by inak zostali nevyužité

Kontrola parkovacej politiky
vďaka cielenému presadzovaniu na
miestach s nepovoleným parkovaním

NABÍJANIE

Utility

POUŽÍVATEĽSKÉ
ROZHRANIE

IN FRAŠTRU KTÚ RA

Driver
Analyst

Technológia inteligentnej
rozvodnej siete vytvorila možnosti
pre inteligentné nabíjanie, čiže

SERVER

riadenie toku elektrickej energie z
rozvodnej siete do vozidla.
Rozvodná

sieť

pre

Predikcia

Správa
údajov

Optimalizácia
Odosielanie

inteligentné

Ďalšími dôvodmi sú významné sociálne

Správa zdrojov

a právne aspekty a takisto ekonomické a

nabíjanie sa dá transformovať pomocou

technické aspekty. Zníženie emisií je silnou

pokročilých sieťových, komunikačných a
Bezdrôtový
internet

Výhody e-mobility

témou a ide ruka v ruke s požiadavkami

dostane kompletný servis pri realizácii

E-mobilita znižuje globálne a lokálne

na čistejšie ovzdušie a nižšiu hlučnosť

systému e-nabíjania. Poskytované služby

emisie z cestnej dopravy, čo nám pomôže

v mestách. Investícia do inovatívnych

zahŕňajú identifikáciu zákazníka, rádio-

získať čistejší vzduch bez škodlivých

riešení zvýši mieru ochrany ľudského

frekvenčnú identifikáciu RFID, systém

látok. Ďalším významným dôvodom

zdravia pri súčasnom znížení nákladov.

automatizačných technológií.Poskytovateľ

„Plug&Charge“ a tiež možnosť priamej

K dispozícii je aj možnosť integrácie

pre implementáciu e-mobility je fakt, že

Náklady na inštaláciu nabíjacieho bodu

platby.

inteligentnej rozvodnej siete do systému

e-mobilita zvýši ekonomickú nezávislosť

do existujúcich svietidiel predstavujú

na riadenie záťaže. Účtovanie, inštalácia

od energetických monopolov a ustavične

približne 10 % nákladov na zriadenie

a

rastúcich cien energií.

úplne nového nabíjacieho stanovišťa.

údržba

budú

poskytované

ako

ďalšia súčasť služby. Verejné nabíjanie
môže byť jednoducho integrované do
SMART PUBLIC POLE
NA NABÍJANIE

infraštruktúry

osvetlenia.

Elektrické

vozidlá a bicykle sa dajú nabíjať cez
sústavu pouličných lámp. Ponúka aj
celomestskú rozvodnú sieť na nabíjanie
alebo inteligentné využitie infraštruktúry
osvetlenia na účely mobility. Má aj
veľký

potenciál

intermodálnych

pre

integráciu

služieb

mobility

ďalších služieb s pridanou hodnotou.

do
a

Súčasná generácia vyžaduje
uspokojenie svojich potrieb
bez toho, aby to bolo na úkor
budúcich generácií.

Systém monitorovania odpadu vypočíta

ODPAD

MOBILNÁ
APLIKÁCIA

optimálne trasy pri zvozoch podľa úrovne

Ž IVOTN É
P RO STRE D IE

naplnenia kontajnerov. Vodiči môžu potom

Sme súčasťou skutočne moderného

sledovať optimalizované trasy na zvážanie

sveta a rýchlych globálnych zmien.

odpadu na tabletoch inštalovaných vo

Mnohé z týchto zmien vyvíjajú na

vozidlách, pričom ultrazvukové snímače

náš svet tlak, preto je dôležité, aby

stavu naplnenia merajú úrovne naplnenia

sme začali dbať na ochranu nášho

kontajnerov na odpad a odošlú údaje do

životného prostredia. Dobrým

cloudového servera.

Hlavnou

funkciou

začiatkom je implementácia

hospodárstva je jeho účinnosť. Umožňuje

systémov odpadového hospo-

optimalizáciu operácií odvozu odpadu a

dárstva v našich obciach a mestách.

maximalizuje využitie cenných zdrojov.

Systém

hospodárstvo

Zariadenie na nakladanie s odpadmi

ponúka inteligentné automaty na príjem

podporuje informácie, ako je úroveň

odpadu a inteligentné riešenia pre odpad,

naplnenia kontajnerov, teplota zásobníka,

pre

odpadové

SNÍMAČE
ODPADU
„KLASICKÝ“

odpadového

Rozmery:
41 mm (š) x 112 mm (d) x 60 mm (v)
Hmotnosť: 310 g
Životnosť batérie 10 rokov

ako sú napríklad IoT, podzemné kontajnery

Ako to funguje? Pri zvoze odpadu snímač

detekcia požiaru, detekcia odvozu odpadu

a ekologické nástroje.

vo vozidle na odvoz odpadu odosiela

z kontajnerov a kvalita signálu GSM.

Všetky uvedené časti majú obrovský

informácie o identifikátore kontajnera do

potenciál

životné

čítacieho zariadenia. Čítacie zariadenie

PODZEMNÝ
KONTAJNER

prostredie. Čo dokážeme dosiahnuť s

odosiela úplnú informáciu s identifikátorom

týmto nastavením? V prvom rade môžeme

kontajnera, časom a miestom odvozu a

dosiahnuť čisté mestá, nižšie emisie oxidu

identifikátorom vozidla do cloudového

uhličitého, nižšiu spotrebu paliva, kratší čas

servera. Podľa týchto informácií môže

Počuli ste už o podzemných kontajneroch?

zberu, menej vozidiel a, samozrejme, aj

používateľ sledovať stav každého kontajnera

Kontajner je oddelený od vstupnej plošiny

nižšie servisné náklady.

v reálnom čase a aktívne zaznamenať

na sypanie odpadu v železobetónovej

zistený odvoz odpadu z kontajnera.

jame. Po otvorení hornej plošiny sa

pri

starostlivosti

o

Snímač odpadu

Platforma

Rozmery:
55 mm (š) x 73 mm (d) x 22 mm (v)
Hmotnosť: 100g
Životnosť batérie 7 rokov

vnútorný kontajner zodvihne žeriavom,
Vozidlo na
odvoz odpadu

Kontajner

SNÍMAČE
ODPADU
„PLOCHÝ“

Navigácia trasy

ktorý je namontovaný na vozidle a toto
vozidlo odpad odvezie.

Options: additional passive temperature sensor
eg: PT100/PT1000/NI1000/NI1000TK5000/NTC10K... and other sensors on request.

LK+ VOC VV Relay
Duct sensor VOC + temp – active 2x 0..10 V + relay
LK+ VOC V
LK+ VOC VV
LK+ VOC AA
LK+ VOC 3xV
Duct sensor VOC + temp (opt.) + rH (opt.) – active 1x/2x/3x 0..10 V | 2x 4..20 mA

Types Available
Duct air quality sensor for detection of VOC air quality, and optional humidity combined in one unit. Designed for duct mounted
applications with up to 3 0..10 V outputs. The sensor consists of a transmitter with VOC sensor, based on a heated tin oxide
semiconductor. With the option board relay two-point controllers or a 2-stage 2-point controller for temperature or humidity can
be realized.

E N V IRO N M E N T

Application

KVALITA OVZDUŠIA
Technológia kvality ovzdušia
skenuje znečistenie ovzdušia
rozptýlenom na námestí

Datasheet

Taktiež monitoruje a ukladá relevantné
informácie o znečisťujúcich látkach v
ovzduší a vytvára výstupné štatistiky, ktoré
môžu pomôcť pri urbanistickom plánovaní.

SMART CITY POLE

Snímač inteligentného mestského stĺpu
zisťuje kvalitu ovzdušia, teplotu a zároveň
vlhkosť vzduchu.

WEATHER
MONITORING

Počasie a ovzdušie majú priamy
vplyv na každého z nás.

Meteorologická
stanica
Rýchlosť vetra
Smer vetra
Jas
Súmrak
Globálne ožiarenie
Zrážky
Teplota vzduchu
Absolútny tlak vzduchu
Relatívny tlak vzduchu
Čas / dátum
Geostacionárne údaje
Poloha slnka
Vlhkosť vzduchu

Technológia monitorovania počasia
meria atmosférické podmienky s
cieľom poskytovať informácie o
predpovediach počasia a na účely
skúmania počasia a klímy.
Zároveň poskytuje občanom aktuálne
informácie o teplote, o atmosférickom
tlaku, o vlhkosti a rýchlosti alebo smere
vetra. Technológia monitorovania počasia
meria údaje automaticky (jedenkrát za

SMART PUBLIC POLE
PRE MONITOROVANIE
POČASIA

hodinu).

LK+ VOC

a miestnych obyvateľov.

Snímač kvality
ovzdušia
Kvalita ovzdušia
Teplota
Vlhkosť

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

chodcov, cyklistov, vodičov

Subject to technical alteration
Issue date: 10.01.2018 A001

a vystavenie sa znečisteniu

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA
Jednou z hlavných požiadaviek
predstaviteľov miest je bezpečnosť

S P O LO Č N O SŤ

Bezpečnostná kamera 360°
Kamera s ochranou IP67
Polykarbonátová konštrukcia
Diaľkové ovládanie

ľudí.
Pohotovostné bezpečnostné riešenia pre

SMART PUBLIC POLE

centrá miest predstavujú premostenie medzi
verejnosťou a bezpečnostným personálom.
Inteligentný mestský stĺp je príležitosťou
na to, ako urobiť mesto bezpečnejším s
využitím jeho stanice tiesňového volania.
Stanica tiesňového volania spolupracuje

Bezpečnostný kamerový modul
Kamera s ochranou IP67
Širokouhlý obraz
Nepretržité vysielanie signálu

s riadiacim pultom. Webová aplikácia
komunikuje so systémami tretích strán,
s kamerovým dohľadom a analýzami v
reálnom čase. Technológia bezpečnosti a
ochrany zahŕňa miesta pomoci so zvukom,
videom a signalizáciou a takisto tiesňové
miesta pomoci s ovládaním stĺpikov a
zábran. Tiesňové stanice môžu byť zriadené

Stanica tiesňového volania
Konštrukcia odolná vandalizmu
Tlačidlá na volanie
Bezdotyková komunikácia

na staniciach verejnej dopravy, v metrách a
na iných miestach, kde sa pohybuje mnoho

SMART CITY POLE

ľudí.

Ďalšou významnou funkciou je komunikačný
server, z ktorého sa odosielajú informácie

Väčšina ľudí nevníma svoje mesto
ako nebezpečné miesto.

do riadiacej miestnosti s vizualizačným
softvérom a integrovaným kamerovým
systémom. Informácie sa ďalej odosielajú
na políciu alebo hliadkam prostredníctvom
zabudovanej vysielačky. V prípade potreby
je možné privolať ďalšie záchranné zložky.

Koncepcia inteligentného mesta
spája viaceré komponenty:
inovatívne využitie informačných
technológií, efektívnu dopravu,
trvalo udržateľnú spotrebu energie
a čisté životné prostredie.
Občania zároveň dostanú služby, ktoré
im ponúkajú pohodlnejší a lepší život v
meste, pretože práve oni sú priamymi
príjemcami výhod inteligentného mesta,
a to všetko vďaka systému verejného
osvetlenia,

prostredníctvom

ktorého

sú mestá schopné budovať si vlastnú
infraštruktúru bez vynaloženia zbytočne
vysokých nákladov.

Mestá sú kľúčovými partnermi
pri podpore nízkouhlíkovej
a čistej ekonomiky.

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

