SMART riadenie
vnútorného osvetlenia

SEAK Energetics je
poskytovateľom
unikátnej technológie
pre riadenie pouličného
osvetlenia, ako aj pre
osvetlenia v komerčných
a priemyselných
objektoch.

V čom spočíva
jedinečnosť SEAK
technológie?
Pre prenos riadiacich
signálov sú využívané
existujúce 230V rozvody
elektrickej energie. Oproti
tradičnej sieťovej
komunikácii založenej na
LON sietiach technológia
SEAK kóduje informácie do
siete zmenou amplitúdy
jednej polvlny sínusovky pri
sieťovej frekvencii 50Hz.
Toto z nej robí výnimočnú
metódu šírenia informácií
na veľké vzdialenosti a
obzvlášť pri rôznej kvalite
elektrických vedení.

SEAK Powerline technológia

Dodatočné zapájanie káblov

Nie

HF potlačujúce filtre

Nie

Možné deformácie sínusovej polvlny

Nie

Šírka pásma
Max. počet svietidiel na linke

50bit/s
Bez obmedzenia

Max. počet skupín na linke

199 na linke

Postup možnosti inštalácie

Jednoduché

Rozmery

Malé a tenké

CE certifikácia

Áno

SEAK Product Line
Za účelom vykonávania plne
funkčného on-line riadenia
osvetlenia musíte
disponovať signálnymi
demodulátormi (prijímač) a
modulátormi (vysielač) v
elektrických rozvádzačoch.

Skupina 1

Skupina 2

Skupina 3

Skupina 4

Pohybový senzor

Harmonogram

Elektrický rozvádzač

Súmrakový senzor

KDR-04

Na zabezpečenie funkcií
vzdialenej správy je
potrebné, aby v každom
RVO bola aspoň jedna
riadiaca a modulačná
jednotka.

L1
L2
L3

PNT-340

KDR-04
rôzne režimy riadenia osvetlenia
automatické ovládanie intenzity svetla

Riadiaca jednotky

na požadovanú úroveň luxov
Riadiaca jednotka
LUMiMASTER poskytuje
vzdialenú správu a
zabezpečovanie
diagnostických funkcií
v systéme.

riadenie osvetlenia podľa harmonogramu
riadenie osvetlenia na základe impulzov z
pohybového senzora a rôznych digitálnych a
Vlastnosti

analógových vstupov
ethernetové komunikačné rozhranie pre lokálne a
diaľkové riadenie systému
externé riadenie - analógové a digitálne vstupy,
súmrakový spínač, zariadenia na zbernici RS-485

Modulators
Každá powerline linka na
ktorej sú pripojené svietidlá,
musí obsahovať aj
modulačnú jednotku.
V rozvodnej skrini môžu byť
kombinované podľa potreby
viaceré modulačné
jednotky.

PANTER
PNT-340

PANTER
PNT-360

Počet fáz

3

3

Max. prúd

25A

60A

196x305x119

196x274x138

Rozmery
(v mm)

Svietidlá
Aby mohlo každé svietidlo
prijímať príkazy zasielané
po napájacej sieti každé
svietidlo musí obsahovať
SEAK demodulátor. Môžete
si vybrať demodulátor podľa
nevyhnutných funkcií a typu
ovládač použitého v
svietidle.
Prípadne môžete použiť:
SCC LED driver (30 W –
250 W) so vstavaným SEAK
PLC demodulátorom
VNS HID predradník (45
W – 400 W) so vstavaným
SEAK PLC demodulátorom
Svietidlá vybraného
výrobcu, ktoré môžu
obsahovať SEAK PLC
demodulátor

Požadovaný LED Driver

Ponúknite zodpovednému
pracovníkovi možnosť riadiť
osvetlenie. Užívateľsky
prívetivá SMART aplikácia
umožňuje:
riadiť osvetlenie podľa
harmonogramu
nastaviť úroveň intenzity
osvetlenia na požadovanú
úroveň individuálne,
alebo skupiny svietidiel
kontrolovať status
jednotlivých svietidiel
odčítať spotrebu elek.
energie

LUMiBAR
SDM-DIG

0-10V

DALI

75x35x12

75x35x12

Programovanie
harmonogramu stmievania

Programovateľný cez SEAK
PLC

CLO funkcia

Funkcia Standby

Rozmery (mm)

Aplikácia na SMART
riadenie osvetlenia

LUMiBAR
SDM-110

Príklad použitia
technológie

SMART Indoor aplikácia

LUMiBAR SDM-DIG - 100 ks

Priestor so 100 svietidlami,
2 rozvodné skrine, 3 fázy,
každá max. 25A.

Plnohodný online
systém
PANTER PNT-340 - 2 ks

KDR-04 - 1 ks

Riadenie všetkých svietidiel
online kedykoľvek a
kdekoľvek.

Referencie
TESCO STORES
„Koncom roku 2009 sme
oslovili firmu Seakzo
Slovenska. Výsledky
navrhovaného riešenia sa
zhodli s našimi predstavami
efektívnej regulácie
osvetlenia vonkajších a
vnútorných priestorov
spoločnosti Tesco, hlavne
návratnosti investície ROI.“
(Vítězslav Mizera, MBA,
Energy Conservation
Manager for Tesco Stores
CZ and SK)

VOLKSWAGEN BRATISLAVA
„Jedným z našich cieľov je znižovanie spotreby energií. Firma SEAK nám
ukázala potenciál a to zvýšením efektívneho využívania VO za pomoci riadenia
v širokom rozsahu možností ako i jednotlivých nadstavení podľa
samostatných okruhov RVO s prihliadnutím na naše potreby. Použitie tohto
systému, jeho variability pri minimálnych nákladoch na údržbu sa ukázalo ako
správne rozhodnutie.“
(Štefan Hanečák Dipl. Ing., Gebäudemanagement / Fabrikplanung)

Technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia
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