Lighting

Sistema de
gerenciamento sem fio
inteligente para sua
iluminação externa
Starsense Wireless
O Starsense Wireless é um sistema de controle em rede baseado em comunicação
sem fio de duas vias usando a mais recente tecnologia de rede mesh (malha). O
sistema permite que os pontos de luz individuais sejam controlados remotamente e
gerenciados através de plataformas on-line, como o CityTouch. Os operadores de
iluminação podem controlar de forma remota os níveis de dimerização da
iluminação para obter economias consideráveis de energia e ainda receber
feedback em tempo real das luminárias, reduzindo os custos operacionais e de
manutenção através de um agendamento preciso das tarefas do serviço de
manutenção no local, melhorando simultaneamente a qualidade e a confiabilidade
da iluminação nas cidades.

Benefícios
• Baixo esforço, comissionamento rápido e sem erros
• Sistema confiável: longo alcance, interferência limitada
• Sem custos de instalação de software, fácil acesso de todos os lugares, backups
automáticos

Características
• Comissionamento automático com base em informações coletadas
• Freqüência de comunicação de sub-GHz (868 MHz) para comunicação, interface
de usuário final web-based
• Compatível com qualquer driver dimerizável DALI ou 1-10 V
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Starsense Wireless

Aplicação
• Projetado para o controle total do sistema de iluminação exterior (estradas,
avenidas, ruas e estacionamentos)

Versions
LLC7300/00 Starsense Wireless
1-10V/DALI
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