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Feature: Styring af 
individuelle lyspunkter

Med et CMS er der mulighed for, helt lavpraktisk at få

kontrol over hvert enkelt armatur. Dette er en fordel hvis

man har behov for at ændre belysningen på enkelte

lyspunkter, hvis man oplever at behovet har ændret sig.

Det gør det f.eks. muligt at tilgodese de borgere som

oplever blændings-gener eller øget lys spild-lys i

lejligheden/huset, ved at man kan dæmpe på enkelte lys-

armaturer eller at lave en specifik lys-profil. Man skal dog

være opmærksom på, at hvis man dæmper på

belysningen, skal man stadigvæk kunne overholde

standarden for vejklassen.

I tilfældet til på billedet til højre, har man dæmpet et

armatur til 71% på en strækning med dobbeltarmaturer.



Lys-Profiler

Belysnings-profiler bliver som regel defineret til brug på

en hele vej-strækninger- eller klasser. I eksemplet til højre

på billedet har man en ”on” tid 15 minutter efter

solnedgang. Sensity henter GPS data fra armaturets

placering, så man har de nøjagtige tider for sol ned-og

opgang. Det betyder at lygtetændingstiden tilpasser sig i

løbet af året, hvilket er meget anvendeligt. I DOLL har

man valgt at dæmpe belysningen til 30% på lokalveje og

40% på trafikveje om natten (21:45-05:45). Det dækker

behovet for omgivelserne i et industriområde og man kan

derfor bedre tilpasse visse områder med

belysningsskemaerne.



Sensor Input/Output

Nogle CMS systemer har mulighed for at integrere

sensorer som del af belysningen. Bevægelses sensorer kan

eksempelvis give ”signal” om at der er aktivitet på vejen

eller ej, hvorved lys-intensiteten øges. Dermed kan

sensoren ”overrule” den generelle lys-profil hvor

lysniveauet førhen har været statisk eller slukket. Det kan

give mening på steder hvor der ikke er høj trafik intensitet

hele natten, men kun få forbipasserende.
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Data Export

Opsamling af data har en central rolle i den smarte by.

Data i store mængder eller ”Big Data” har til formål at

optimere processer og at bruge realtids information

andetsteds på en intelligent måde. Derfor er det vigtigt at

data vedr. Energi, besparelser eller trafiktælling kan bruges

aktivt til at analysere brugernes adfærd, opdage

spidsbelastede tidspunkter og løse konflikter før de

opstår. Et lys-centreret CMS indsamler oftest information

vedr. energiforbrug som vist på graferne til højre.

Graferne viser det aktuelle forbrug i kWh sammenlignet

med en tidligere løsning baseret på traditionel teknologi.

Data som vist i eksemplet kan eksporteres i Excel form,

som kan bruges direkte i en database sammen med

anden data.



Fejl-reportering

Ved større lys-renovationsprojekter, sker der fejl. Dette

sker oftest som følge af kommunikationsproblemer eller

anden teknisk fejl. Når et lys-armatur ikke fungerer som

vanligt, melder armaturet selv fejl og giver oftest en fejl-

meddelelse om hvor problemet er opstået samt en

lokation for det gældende armatur. Denne information

kan være nyttig for en service-tekniker, som derved har

mulighed for at forberede sig på hvilken fejl-type der er

tale om og kan iværksætte de rigtige kompetencer på

stedet.



Nogen gange er det de simpleste funktionaliteter som

yder størst værdi. Dét at holde styr på sine lyspunkter på

tværs af kommunens areal, kan være noget af en opgave.

Derfor er en væsentlig funktion af et CMS at man kan få

styr på sine lyspunkter ved hjælp af bl.a. kort og

listevisning. Det kan f.eks. gøres som i Philips’ CityTouch,

hvor man har indprentet metadata såsom ordre nummer

på mast og armatur, brændtid for lyskilden,

kommunikationsform etc. Al denne information kan være

meget nyttig, hvis der sker en skade masten og dele skal

repareres eller erstattes med nye.

Asset Management



Asset Management



Idriftsættelse, data indsamling
• Manuel opsætning og indtastning
• Auto idriftsættelse, placering og data 

upload

Olma/SR sockets


