
Takmer 500.000 lámp 

vybavených Seak 

technológiou vo svete.

Cordoba, Sevilla, Valencia,

Malaga, Alicante, Huelva

Spain

Atlit, Tel Aviv

Israel

Kiev, Mena, Kharkov

Ukraine

Uralskyj, Astrachan

Russia

70+ cities in CZ and SK

Slovakia and Czechia

„Technológia SEAK nám dáva konkurenčnú výhodu v projektoch inteligentného 

osvetlenia v Izraeli."
Malkiel Hagbi, CEO Eneltec (Israel)

„Efektívne riadenie verejného osvetlenia od firmy Seak využívame v našej obci od 

roku 2015. Hlavnou motiváciou bolo dosahovať úspory na viacerých úrovniach. 

Zníženie spotreby elektrickej energie, zníženie záťaže pre životné prostredie, ako 

aj nákladov na prevádzku verejného osvetlenia. Usporené peniaze sme mohli 

využiť na rekonštrukciu chodníkov a ciest v našej obci. Veľkou výhodou bolo, že 

pri inštalovaní riadiaceho systému sme nemuseli robiť žiadne výkopové práce. 

Využité bolo existujúce napájacie vedenie.“

Alexander Takacs, starosta obce Ptrukša(Slovakia) 

„Vo všetkých LED svietidlách sú použíté produkty pre smart riadenie osvetlenia 

vyrobených spoločnosťou Seak. Výrobky sú z hľadiska kvality a spoľahlivosti v 

súlade s našimi požiadavkami. V tejto súvislosti ďakujeme spoločnosti Seak a jej 

oficiálnemu partnerovi na Ukrajine Hidden Energy za splnenie našich 

požiadaviek. Radi budeme v budúcnosti využívať produkty Seak na riadenia 

osvetlenia v našich LED svietidlách aj pri iných projektoch. “

Lukianenko A.V., CEO Radiy Ltd (Ukraine)

LUMiNODE SDM-DIG-M - 100 pcs

Produktová rada pre kontrolu 

vonkajšieho 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 

technology
LON-based solutions

Max. vzdialenosť 

rozvodov elek. energie

5km+  žiadne 

opakovače

Požadovaný opakovač 

každých 500m 

Max. počet skupín na 

linke
255 na 1 linku 127 na 1 segment

HF suppressing filters Nie Potrebné

Procedure to check 

possibility to deploy
Simple

Potrebné 

špeciálne 

merania

Možné narušenie 

sínusoidných vĺn
Nie Pravdepodobne

Obojsmerná komunikácia Áno Áno

Bandwidth 50bit/s 78kbit/s

Rozmery Malé a tenké Objemné

Cena Dobrá Nie tak dobrá

CE certifikát Áno Áno

Príklad použitia 

technológie

Obec so 100 svietidlami,                  

2 rozvodné skrine, 3 fázy, 

každá max. 25A. 

Plnohodnotný online 

systém

Riadenie všetých svietidiel 

online kedykoľvek a 

kdekoľvek.

Ekonomická verzia
Ak máte obmedzený 

rozpočet, je možné použiť v 

svietidlách len moduly 

LUMiBAR, ktoré obsahujú 

harmonogramy stmievania 

s funkciou umelej polnoci a 

CLO. Pokiaľ je potrebná 

zmena harmonogramu, 

technik sa pripojí k 

rozvádzaču a cez existujúce 

napájacie vedenie odošle 

nové harmonogramy.  



Lampy s DALI driver

ID:1; ID:2 ...... ID:n

Modul stmievania LUMiNODE SDM-DIG-M

ID:1; ID:2 ...... ID:n

Modulačná jednotka

LUMiBOX SLM

Riadiaca jednotka

LUMiMASTER SLC

Ethernet

GPRS

Aplikácia StreetLite Aplikácia Falcon

Pre technikov

(konfigurácia a diagnostika)

Pre municipality

(1 cloud app pre vybrané mesto)

230V

RS485

LUMiBAR

SDM-110

LUMiBAR

SDM-DIG

LUMiNODE

SDM-DIG-M

Požadovaný

LED Driver
0-10 V DALI DALI

Programovanie 

harmonogramu

stmievania

Programovateľný 

cez SEAK PLC

Obojsmerná 

funkcia

CLO funkcia

Standby funkcia

Pohybový senzor

Rozšírenie - IP65

Rozmery (mm) 75x35x12 75x35x12 115x63x12

SEAK Product Line

Za účelom vykonávania plne 

funkčného  on-line riadenia 

osvetlenia musíte 

disponovať signálnymi 

demodulátormi (prijímač) a 

modulátormi (vysielač) v 

elektrických rozvádzačoch. 

Elektrický rozvádzač
Na zabezpečenie funkcií 

vzdialenej správy je 

potrebné, aby v každom 

RVO bola aspoň jedna 

riadiaca a modulačná 

jednotka.

Riadiaca jednotky

Riadiaca jednotka 

LUMiMASTER poskytuje 

vzdialenú správu a 

zabezpečovanie 

diagnostických funkcií                  

v systéme.

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.

LUMiMASTER 

SLC-NOM

Vzdialené rozhranie Ethernet, GSM

Ďalšie vstupy
Senzor stmievania

Senzor RVO dverí

Vstavaný elektromer n/a

LUMiBOX SLM-125 LUMiBOX SLM-140

Počet fáz 1 1

Max. prúd 25A 40A

Rozmery

(v mm)
157x86x58 112x200x95

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

StreetLite 

User-friendly

kontrola osvetlenia

Ponúknite starostovi 

možnosť riadiť osvetlenie v 

obci. Užívateľsky prívetivá 

aplikácia StreetLite 

umožňuje  osobe:

    definovať logické skupiny 

svietidiel v rámci celého 

mesta

    nastavovať 

harmonogram stmievania 

podľa určeného času alebo 

západu a východu slnka

    nastavovať úroveň 

intenzity osvetlenia pre 

určené mesto individuálne 

alebo po skupinách

    kontrolovať status 

jednotlivých svietidiel

    získať správy o spotrebe 

a úsporách

The StreetLite app je možné používať v cloude. Poskytujeme hosting a údržbu 

tohto softvéru. Pre riadenie osvetlenia potrebujete len webový prehliadač. 

Nepotrebujete žiadnu inštaláciu.


