LIGHTING CONTROL &
ENERGY EFFICIENCY MANAGER

Od roku 2018
32 000
LED lámp
€

1 mil. €
ročné úspory

Kyjev - prípadová štúdia
„Úspory dosahujeme vďaka inteligentnému riadeniu
osvetlenia, ktoré máme nainštalované v našich lampách.
Tento systém šetrí pracovný čas zamestnancov pri správe
osvetlenia a rovnako aj rozpočet mesta Kyjev.“
Riaditeľ mestskej spoločnosti "Kyivgorsvet"

Hlavným problémom bola vysoká spotreba el. energie
Osvetlenie Kyjeva zabezpečuje približne 180 000 kusov pouličných
svietidiel. Dominantné postavenie mali ortuťové a sodíkové výbojky
(70, 150, 250 a 400 W). Osvetlenie bolo ovládané hodinovými
spínačmi. Hlavným problémom bola vysoká spotreba elektrickej
energie a nezanedbateľnou položkou boli aj náklady na údržbu
zastaralého osvetlenia.

Vzdialená správa osvetlenia cez aplikáciu
V prvých mesiacoch v roku 2018 ukrajinský partner spoločnosti
Hidden Energy rozšíril výbojkové svietidlá o inteligentné stmievateľné
predradníky na niekoľkých uliciach Kyjeva. Tento pilotný projekt
ukázal, že Seak riadenie osvetlenia po existujúcej elektrickej sieti, je
veľmi vhodné riešenie do miestneho prostredia a je pripravené na
hromadné nasadenie v meste Kyjev.
Následne samospráva Kyjeva vyhlásila súťaž na výmenu starých
výbojkových svietidiel za LED svietidlá a zavedenie inteligentného
systému riadenia osvetlenia mesta. Náš ukrajinský partner sa spolu
s americko-ukrajinskou firmou ITW úspešne zúčastnili verejnej súťaže
na obnovu osvetlenia v Kyjeve. ITW je dodávateľom pouličného
svietidla s integrovaným stmievacím power line modulom. Toto
riešenie je nákladovo najvýhodnejšie riešenie pre Kyjev, pričom
prináša úspory energie, vzdialenú správu riadenia osvetlenia a oveľa
kvalitnejšie osvetlenie na uliciach.
Do roku 2021 bolo zmodernizovaných približne 32 000 svietidiel a
280 rozvádzačov. Vďaka technológii spoločnosti Seak je každá
jednotlivá lampa súčasťou vzdialenej správy mestského osvetlenia
ovládanej prostredníctvom jednoduchej aplikácie.
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Riadiace centrum môže pomocou aplikácie flexibilne meniť intenzitu
osvetlenia podľa vopred stanoveného plánu (autonómne riadenie)
alebo pomocou príkazu dispečera (centralizované riadenie). Mesto
Kyjev tiež plánuje integrovať nabíjanie e-áut do stĺpov verejného
osvetlenia s funkciou prerozdeľovania kapacity elektrickej siete medzi
nabíjanie a osvetlenie.
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Smart Lighting aplikácia
Výsledkom spolupráce spoločností Seak, R2D Digital a Hidden Energy
je aplikácia na správu osvetlenia pre mesto Kyjev. Táto aplikácia je
integrovaná do smart city dashboardu a prináša mnoho zaujímavých
funkcií pre správu osvetlenia:

Umožňuje používateľovi sledovať status každej lampy

Spravovať intenzitu osvetlenie pre celé mesto, pre skupiny svietidiel
alebo pre každé svietidlo

Ponúka prehľadnú históriu všetkých alarmov a aplikácia automaticky
detekuje a zobrazuje poruchy osvetlenia v reálnom čase.

Aplikácia ponúka niekoľko štandardných, prispôsobiteľných
prehľadov o osvetlení. Môžete sa pozrieť na aktuálne dáta o
úsporách energie, alebo vygenerovať report s informáciami o napätí,
prúde, výkone a účinníku pre jednotlivé rozvádzače a fázy. Dáta su
vizualizované pomocou prehľadných tabuliek a grafov.
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