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InteliLIGHT götuljósastýringar með LoRaWAN 
 

Með InteliLIGHT frá Flashnet býður Rafal upp á áreiðanlegt, fullþróað og prófað 
götuljósastýringakerfi. Með kerfinu næst fram sparnaður á sama tíma og góð yfirsýn næst yfir kerfi 
götulýsingar í sveitarfélaginu. Kerfinu er þannig umbreytt í snjallt kerfi og innviðir þannig undirbúnir 
fyrir framtíðarþróun snjalls samfélags. 
 

Lausn til vöktunar og lækkunar á rekstrarkostnaði. 
Lækka má orkukostnað um allt að 35% við snjalla stýringu á því hvenær kveikt og slökkt er á kerfinu, 
markvissri dimmingu (einungis mögulegt þar sem hverjum staur er stýrt sérstaklega) og skilvirkri 
stjórnun á notkun götuljósakerfisins. 
Lækka má heildarrekstrarkostnað um allt að 42% með ítarlegu viðhaldi og fyrirbyggjandi inngripum 

byggðum á skýrslum úr kerfinu. InteliLIGHT netþjónarnir taka á móti, forgangsraða og safna saman 

upplýsingum úr öllu götuljósakerfinu. InteliLIGHT
 
götuljósastýringa hugbúnaðurinn býður upp á 

háþróuð greiningatæki, bilunartilkynningar, sérsníðanlegar viðhaldsáætlanir og yfirsýn yfir varahluti 
og viðgerðir til þess að bæta uppitíma götuljósakerfisins og almenna ánægju með götulýsingu. 
 

Fyrir öruggar og grænna samfélag 
Gæði götulýsingar hefur áhrif á öryggi íbúa, gangandi vegfaranda og ökumanna. InteliLIGHT 
lampastýringar bjóða upp á dimmingu fyrir hvaða LED götuljósalampa sem notar 0-10 eða DALI 
stýringu og geta aukið ljósmagn um leið og hreyfing er numin. Þegar umferð gangandi vegfarenda 
er minni, eru ljósin lækkuð og þannig er dregið úr orkunotkun og líftími lampans lengdur. 
Með þessu má draga úr ljósmengun og lækka kolefnisfótspor daglega. Þetta er hægt að vakta, 
útbúa skýrslur um og koma á framfæri við hagsmunaaðila. 
  

Sjálfvirkar aðgerðir og snjöll áætlunargerð 
Götuljósunum er stýrt með sjálfvirkum aðgerðum sem nota snjöll áætlunaralgrím (e. smart 
scheduling algorithms) byggð á sólargangi, ljósnemum (photosellum) eða hreyfiskynjurum. 
Ennfremur, til þess að mæta sérstökum atburðum eða lýsingaþörf, styður kerfið við tímabundnar 
breytingar (frávik) á áætluninni sem stýringin fylgir og rauntímaskipanir stjórnenda í gegnum 

hugbúnaðakerfið. Þar fyrir utan er inteliLIGHT búnaðurinn það snjall að þó svo samskipti við kerfið 
detti út halda þeir áfram að fylgja þeirri áætlun sem er í gildi þangað til samskiptum er komið á 
aftur. 
 

Sveigjanlegt og kerfi óháð samskiptatækni 
Til þess að tryggja sveigjanleika og aðlögun kerfisins fyrir alla viðskiptavini og aðstæður allra 

verkefna, getur inteliLIGHT búnaður nýtt mismunandi IoT samskiptatækni. Þar á meðal 
LoRaWANTM, PLC, NB-IoT, LTE-M, Sigfox, GSM, möguleiki er að nýta eina tækni fyrir allan búnað eða 
nýta mismunandi tækni eftir aðstæðum hverju sinni. Þetta skapar áður óþekkta útfærslumöguleika 
og leyfir hraða uppsetningu og gangsetningu kerfis ef um er að ræða samskiptanet sem þegar er til 
staðar. 
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Snjallborgarvettvangur og afleiðingar 
Með inteliLIGHT er auðveldara en áður að samþætta vélbúnað og hugbúnað frá mismunandi 
birgjum, með mismunandi búnaði og samskiptatæknum inn í eina og sama kerfi götuljósastýringa 
CMS (e. Central Management System) 
Að auki er mögulegt að tengja óskylda skynjara og kerfi, sem leiðir til einstakrar miðlægrar 

stjórnunar. Fyrir utan að halda utan um IoT (hlutanets) búnað, leyfir inteliLIGHT kerfið API 
tengingar við flesta stærri „smart city“ stjórnkerfi. 
 

inteliLIGHT er sannprófuð lausn 
Í geira þar sem viðhaldssamningar og endingartími vöru spanna fleiri ár og jafnvel áratugi er 
nauðsynlegt að velja samstarfsaðila vandlega. Að velja fyrirtæki sem skuldbundið til lengri tíma, 
fyrirtæki sem skilur merkingu þróunar og sveigjanleika. 
Þökk sé gæðum rannsóknar og þróunarteyma hefur Flashnet orðið eitt af fyrstu fyrirtækjum í heimi 
að þróa og nýta snjalla lýsingastýringu. 
 

Áreiðanleika þeirra má taka saman í tölulegum upplýsingum: 
• 15+ ár á markaðnum 

• 500.000+ ljósum stýrt í heiminum 

• 150+ borgir og verkefni 

• 40+ lönd 

• 6 heimsálfur 

• Jákvæð áhrif á 60 milljónir borgara 
 

Kerfislýsing 
 

1. InteliLIGHT búnaður 
a. Stýribúnaður uppsettur á hverjum lampa fyrir sig 
b. Stýribúnaður uppsettur í skápum 

2. LoRaWAN gátt 
3. LoraWAN netþjónn 

4. InteliLIGHT veflægur hugbúnaður 
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FRE-24-ZHAGA LoRaWAN götuljósa-lampastýring 
 

• Sérhönnuð stýring fyrir LoRaWAN netkerfi 

• ZHAGA tengi (book 18) 

• Gerir kleift að fjarstýra lömpum með DALI 2 driver 
(ON/OFF/Dimma) 

• Sjálfvirkur rekstur byggir á fyrirfram skilgreyndum 
upplýsingum um sólarupprás og sólarlag og/eða 
ljósnema. 

• Örugg samskipt byggð á dulkóðunarlyklum 

• Eftirlit með rafmagnsbreytum (mældum af DALI2 
drivernum): V, W, A, Wh, PF og tíðni. 

• Ítarleg gagna vinnsla og tilkynninga möguleikar 

• Rafhlöðuknúin rauntímaklukka, vörn gegn 
óviðbúnum kerfisbilunum. 

• Infrarauðir tengimöguleikar fyrir uppsetningu á staðnum. 

• Innbyggður ljósnemi 

• Fjaruppfærsla hugbúnaðar (OTA – over the air) 

• Áætlaður líftími: 10+ ár 
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FRCM – Skápastýring – stýring og vöktun 
 

• Uppsett í götuskáp, hannað fyrir 
sjálfvirkan rekstur götuljósabúnaðar 
og til þess að framkvæma þriggja fasa 
mælingar og greiningar á 
rafmagnsbreytum í götuljósakerfum. 

• Sjálfvirkur rekstur byggir á fyrirfram 
skilgreyndum upplýsingum um 
sólarupprás og sólarlag og/eða 
utanáliggjandi ljósnema. 

• Rauntíma stjórn á að kveikja/slökkva í 
gegnum hugbúnað í skýinu. 

• Mælir þætti í götuljósakerfinu: 
aflstuðul (e. Power factor), raunafl (e. 
Active power) launafl (e. Reactive 
power), sýndarafl(apparent), spenna 
(e. Voltage), straum (e. Current), tíðni 
(e. Frequancy), dagleg raun- og launafls orkunotkun. 

• Býður upp á stillingarmöguleika fyrir: straumspólur, spennu/afl vikmörk og dag/nætur 
notkunar vikmörk. 

• Tilkynnir allar bilanir og villur í rauntíma: lækkað/hækkað afl, lækkuð/hækkuð spenna, 
fasabilun. 

• Inntök: 2 x stafræn inntök (e. Digital input) 

• Úttök: 1 x rafmagnssnerta (e. Dry contact relay output) (230V, max 12A) 

• Rafhlöðuknúin rauntímaklukka, vörn gegn óviðbúnum kerfisbilunum. 
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FRE-220-P – LoRaWAN lampastýribúnaður - Utanáliggjandi/Innbyggður 
 

• Snjöll uppfærsla fyrir lampaframleiðendur. 

• Meðal líftími: 15+ ár 

• Gerir kleift að fjarstýra hverjum lampa 
fyrir sig, lampar með straumfestu allt 
að 400W 

• Sérstaklega hannað fyrir LoRaWAN. 

• Sjálfvirk stýring byggð á 
fyrirframgefinni áætlun og ljósnema. 

• IP66  

• Sérstakt öryggistryggt minni fyrir 
dulkóðunarlykla. 

• Eftirlit með fjölda rafmagnsbreyta: Wh, 
VARh, V, W, A, VAR, PF og tíðni 

• Ítarleg gagnavinnsla og 
viðvörunarmöguleikar. 

• Rafhlöðuknúin rauntímaklukka, vörn gegn óviðbúnum kerfisbilunum. 

• Infrarauðir tengimöguleikar fyrir uppsetningu á staðnum. 

• Innbyggður ljósnemi. 

• Fjaruppfærsla hugbúnaðar (OTA – over the air) 
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FRE-220-M – LoRaWAN lampastýribúnaður - Innbyggður 
 

• Snjöll uppfærsla fyrir 
lampaframleiðendur. 

• Meðal líftími: 15+ ár 

• Gerir kleift að fjarstýra hverjum 
lampa fyrir sig, lampar með 
straumfestu allt að 400W 

• Sérstaklega hannað fyrir LoRaWAN. 

• Sjálfvirk stýring byggð á 
fyrirframgefinni áætlun og 
ljósnema. 

• Sérstakt öryggistryggt minni fyrir 
dulkóðunarlykla. 

• Eftirlit með fjölda rafmagnsbreyta: 
Wh, VARh, V, W, A, VAR, PF og tíðni 

• Ítarleg gagnavinnsla og viðvörunarmöguleikar. 

• Rafhlöðuknúin rauntímaklukka, vörn gegn óviðbúnum kerfisbilunum. 

• Infrarauðir tengimöguleikar fyrir uppsetningu á staðnum. 

• Innbyggður ljósnemi. 

• Fjaruppfærsla hugbúnaðar (OTA – over the air)  
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InteliLIGHT StreetLight Control Software (veflægur hugbúnaður) 
 

 
 
Veflægur skýjahugbúnaður, með ítarlegu notendastjórnunarkerfi. Hannað til að stýra götulýsinga 
verkefnum skilvirklega hvort sem um minni verkefni eða stærri er að ræða. 
 

InteliLIGHT hugbúnaðurinn er gagnvirkur og notendavænn og býður upp á öflug stjórnunar- og 
skýrslutól, ítarlegar upplýsingar um stöðu lampa (ef notaður er stýribúnaður á hvern lampa fyrir 
sig), rauntíma villu tilkynningar og ítarleg viðhaldsáætlunargerðartól. Að auki er auðvelt að 
framkvæma magn aðgerðir með grúppum, síun og uppfærslu og þannig stýra mörgum einingum á 
sama tíma. 
 

InteliLIGHT búnaður er auðveldlega samþættur hugbúnaðinum en að auki er hugbúnaðurinn 
samtengjanlegur með hvaða opna (e. Open protocol) búnaði á markaðnum (þriðja aðila 
endabúnaður sem notar samskiptamáta sem kerfið býður upp á LoRaWANTM, PLC, NB-IoT, Sigfox 
eða GSM/GPRS) 
 

Samvirkni 
Fjölvirki hugbúnaðarvettvangur inteliLIGHT er hannaður til að samþætting við fjölmörg borgarkerfi 
og hugbúnað sé auðveld. Kerfið getur nýtt mismunandi samskiptatækni, leyfir þriðja aðila 
endabúnað og býður upp á API tengingu til þess að tengjast við hugbúnað sem sveitarfélög nota 
mögulega fyrir. 
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Öryggi 
InteliLIGHT notar nýjustu tækni við dulkóðun gagna til þess að tryggja að gagnaflutningur og 

rekstur kerfisins geti ekki orðið fyrir utanaðkomandi áhrifum. Öryggi í inteliLIGHT kerfinu skiptir 
mestu máli og hugbúnaðarlausnin í stöðugu eftirliti og öryggi hennar uppfært til þess útrýma öllum 
veikleikum. 
 

Aðgengi 
InteliLIGHT hubúnaðurinn er hýstur í stöðugri og öruggri skýjaþjónustu. Hægt er að komast inn í 

hugbúnaðinn í hvaða tölvu, spjaldtölvu eða síma sem er. Sérfræðingar inteliLIGHT kerfisins sjá um 
að tryggja öryggisafrit og öll öryggis vandamál sem koma upp.  
 

Gagnaauður 
Hugbúnaðurinn safnar miklu magni gagna í skýrslur sem hjálpa til við greiningu kerfisins, þannig má 
taka ákvarðanir og framkvæma með meiri nákvæmni og þannig bæta frammistöðu götulýsingar. 
 

Sérsnið 
Staðfærsla, viðbótareiginleikar, skýrslur og aðrar beiðnir má samþætta með hugbúnaðinum. Hvert 
sveitarfélag er einstakt og möguleiki er að sérsníða kerfið til þess að mæta þeim þörfum sem það 
hefur. 
 

Sveigjanleiki 
Hugbúnaðarlausnin er hönnuð til að virka með mismunandi tæknilausnum, hver sem birginn er og 
er er opin fyrir uppfærslum og viðbótum í framtíðinni. Er TalQ vottað. 
 

Aðaleiginleikar 
• Stöðugt, öruggt og samhæfanlegt kerfi 

• Sjálfvirkur rekstur götulýsingar 

• Ítarleg áætlunargerð byggð á sólargangi eða ljós-/hreyfinemum 

• Fyrirfram skilgreynd frávik á áætlun og handvirk stýring 

• Vöktun á kerfinu, rauntíma viðvaranir, bilanastýring og sjálfvirks stýring eftir atburðum 

• Ótakmarkaðir möguleikar á flokkun eininga í kerfinu, ítarleg síun og magnuppfærsluaðgerðir. 

• Snjallsímaforritsstuðningur fyrir uppsetningu og gangsetningu 

• Sveiganleg kortasýn, opinber eða einka korta samþætting: ESRI, GIS, Google maps, Open 
Street maps etc. 

• Ítarleg notendastýring: aðgangsréttindi, svæðisúthlutun, kerfisstjórn (þar á meðal sjálfstæð 
undirkerfi) 

• Ítarleg gagnagreining, skýrslugerðartól og frammistöðu rit, með nákvæma síunargetu 
(uppitíma skýrslur, orkusparnaðar upplýsingar o.fl.) 

• Óháð birgja, samþættanlegt með mismunandi lömpum og lampastýringum 

• TalQ vottað kerfi 

• API, vefþjónusta fyrir gagna samþættingu. 

• Fjölda tungumála viðmót. 
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