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1. Opis produktu

CENTRUM MONITOROWANIA, SERWER, BAZA DANYCH, CENTRUM 
MONITOROWANIA ZDALNEGO, KONCENTRATOR, KONTROLER POJEDYNCZY, 
KOMUNIKACJA POWER LINE/RADIOWA

Diagram .1   Inteligentny system sterowania oświetleniem ulicznym 

System sterowania oświetleniem ulicznym składa się z centrum monitorowania (w 

skład którego wchodzą urządzenie sterujące, serwer, terminal, oprogramowanie 

monitorujące), koncentratora oraz pojedynczego kontrolera lampy podwójnej.

Kontroler lampy jest bezpośrednio połączony z lampą uliczną i skomunikowany z 

koncentratorem poprzez PLC). Koncentrator połączony jest z systemem 

monitorującym poprzez sieć Ethernet, GPRS/CDMA. Jednocześnie lampami sterować 
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można zdalnie poprzez centrum monitorowania.

System oświetlenia ulicznego jest łatwy do wdrożenia, nie wymaga dodatkowego 

okablowania jest stabilny i łatwy w utrzymaniu. Ma szerokie zastosowanie w 

tunelach, ogrodach, szkołach i fabrykach, na autostradach, mostach, kolei, stacjach 

oraz placach zabaw.
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Centrum monitorowania/Oprogramowanie monitorowania

-automatyczne zebranie danych przez 
oprogramowanie monitorujące

-generowanie raportów i wykresów

-wgląd w aktualny status i historię

-przekazywanie instrukcji

-konfiguracja kontrolera poprzez 
koncentrator

GPRS lub ETHERNET

Koncentrator oświetlenia ulicznego

-zapis informacji z lamp

-samowyzwalacz lub przesyłanie danych 
do centrum monitorowania

-kontrola smart-lamp

-zdalna kontrola lamp

Komunikacja Power Line/RF

Kontroler pojedynczy

-pobór informacji w czasie rzeczywistym

-alarm

-kontrola lamp włącz/wyłącz

-kontrola lamp regulacja mocy

Połączenie elektryczne

Oświetlenie uliczne

-dane o podorze energii

-status pracy

-usterka

-włącz

-wyłącz

-regulacja mocy

Diagram .2   Schemat układu sterowania oświetleniem ulicznym

Kontroler lampy odpowiada za zbieranie informacji w czasie rzeczywistym, dane są 

przechowywane z koncentratorze. Na podstawie instrukcji z centrum monitorowania, 

kontroler może pobrać dane i informacje na oprogramowanie monitorujące. Stamtąd 

oprogramowanie automatycznie zbierze dane i wygeneruje raport lub wykres, z 
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którego obsługa bez problemu odczyta aktualny stan lamp. 

Obsługa centrum monitorowania za pomocą platformy zdalnego sterowania może 

wysyłać polecenia w celu zebrania informacji do raportu, włączania/wyłączania lamp 

oraz regulacji mocy.

System może zostać połączony poprzez sieć GSM. Można również używać SMS-ów z 

GMS do wymiany danych i ustawienia parametrów koncentratora. 

System może wysyłać raport i informację na telefon komórkowy osoby z obsługi, aby 

przypomnieć o podjęciu odpowiednich działań. 

1.1 Główne funkcje kontrolera lamp:

1) Pozyskiwanie danych lampy w czasie rzeczywistym

2) Otrzymywanie poleceń dla lamp w zakresie włączenia, wyłączenia oraz 

regulacji mocy.

3) Otrzymywanie alarmu niedomiaru, alarmu wysokiego napięcia, alarmu 

przeciążeniowego i alarmu nieprawidłowości.

4) Funkcja raportowania UID

1.2   Alarmy: 

Alarm niedomiaru: Lampa jest włączona kontroler będzie sprawdzał pobór energii 

lampy. W przypadku pomiaru poniżej 20W, MCU wyświetli alarm niedomiaru i wyśle 

informację z powrotem do koncentratora.

Kontroler lampy współpracuje ze sterownikiem regulującym moc lampy, a regulacja 

ustawiona jest na poziom 4 lub niżej (poziomy przyciemnienia 0-20). Jeśli pomiar 

poboru wyniesie mniej niż 10W, kontroler nie zasygnalizuje alarmu.

Alarm nieprawidłowości: kiedy lampa jest wyłączona, a pomiar poboru energii jest 

większy niż 50W, kontroler zasygnalizuje alarm i wyśle informację z powrotem do 
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koncentratora.

Alarm przeciążeniowy: kiedy lampa jest wyłączona, a pomiar poboru energii jest 

większy niż 1000W, kontroler zasygnalizuje alarm i wyśle informację z powrotem do 

koncentratora.

Uwaga: należy unikać normalnego ładowania poniżej progu alarmu i niepotrzebnych 

fałszywych alarmów. (Szczególnie w przypadku sterowników LED, elektronicznych 

urządzeń do kontrolowania regulacji mocy oraz stateczników podczas kontroli 

regulacji mocy).

1.3   Kluczowe cechy

● Napięcie zasilające: AC176 ~ 265V

● Kontroler do regulacji mocy typ 0-10V - Jedno wyjście 0-10V z jednym 

portem SOS 

● Kontroler do regulacji mocy typ PWM - Jedno wyjście z matrycy PWM z 

jednym portem SOS

● Moc znamionowa: 400W

● Komunikacja z koncentratorem poprzez linię elektromagnetyczną i RF

● Komunikacja linii energetycznych zgodna z EIA-709.1, EIA-709.2

● Funkcje alarmowe: niedomiaru, nieprawidłowe włączanie / wyłączanie oraz  

alarm SOS

● Ochrona przed przeciążeniem

● Stopień wodoodporności: IP65, projekt przemysłowy

● Praca w zakresie temperatur:－40℃～＋85℃
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2.  Opis sprzętu

2.1   Wymiary produktu 

           

Przewód regulacji mocy, otwór mocujący, antena, kabel sieciowy wejściowy (AC), 
kabel sieciowy wyjściowy (AC)

Diagram .3  Wygląd produktu

Dostępne są dwa modele kontrolerów lampy Dual Mode

kontroler regulacji mocy typ 0-10V: Jedno wyjście 0-10V z jednym portem SOS.

kontroler regulacji mocy typ PWM: Jedno wyjście PWM do kontroli 

zaciemniania i jeden port.

Wymiary：(długość)150mm*(szerokość)81mm*(wysokość)38mm.

Tolerancja ±2mm. Długość z otworem mocującym 178mm.
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Terminal 
/Znakowanie

Opis działania

Kabel regulacji 

mocy

Składa się z czterech przewodów

typ 0-10V: Czerwony(+) i czarny(-) regulacja 0-10V. 

Biały(+) i przezroczysty(-) sygnał SOS.

typ PWM: Czerwony(+) i czarny(-) regulacja PWM. Biały(+)i 

przezroczysty(-) sygnał SOS

Kabel sieciowy 

wejściowy (AC)

Składa się z trzech przewodów:

1. Brązowy (L)(Live)

2. Niebieski (N)(Neutral) 

3. Żółty i zielony (E) uziemiony i podłączony do zasilania 

sieciowego.

Kabel sieciowy 

wyjściowy (AC)

Składa się z trzech przewodów podłączonych do lampy lub 

sterownika LED. 

1. Brązowy (L)(Live)

2. Niebieski (N)(Neutral) 

3. Żółty i zielony (E) uziemiony i podłączony do zasilania 

sieciowego.

Antena Antena do nadawania i odbierania fal radiowych.

Znakowanie

：Urządzenie spełnia wymagania dla "RoHS"

: Uwaga! Napięcie elektryczne.

：Elektro-odpady
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2.2   Wewnętrzne funkcje produktu i schemat 
produktu

Kontroler lampy służy do sterowania lampą i składa się z zasilacza, MCU, sterownika 

PLC, sieciowego urządzenia wyjściowego (AC), modułu regulacji mocy, jednostki 

pomiaru energii i modułu komunikacyjnego dla fal radiowych.

Zasilacz Komunikacja PLC

Kabel sieciowy wyjściowy 

(AC)

MCU(mikroprocesorowa 
jednostka sterująca)

Komunikacja radiowa

Pomiar energii Kontrola mocy PWM

Diagram .4   Schemat produktu

Zasilanie: Przełączanie zasilania z kontrolą sprzężenia zwrotnego i 

zabezpieczeniem przed zwarciem. Napięcie robocze wynosi AC 176-265VAC / 50Hz.

MCU: posiada 8-bitowy rdzeń. Poprzez koncentrator, MCU steruje lampą w 

zakresie włączenia, wyłączenia, ściemnienia, raportu oraz alarmu nieprawidłowości.

Kabel sieciowy wejściowy (AC): Znamionowa moc wyjściowa wynosi 400W 

przez przekaźnik wewnętrzny (standardowe stykowe natężenie prądu 16A / 250V) dla 

włączania i wyłączania lampy. Specjalny obwód służy do wyeliminowania 
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oddziaływania elektrycznego pola przekaźnika. Może wydłużyć żywotność 

przekaźnika.

Obwód kontroli regulacji mocy: Kontroler lampy zapewnia kontrolę regulacji 0-10V 

lub PWM i jeden z port SOS.

1) sygnał regulacji PWM:

Częstotliwość: 400 Hz,

Napięcie zasilania: 10V TTL,

Cykl pracy: 0-100% regulowany (cykl roboczy = 100%, napięcie = 5V)

2) sygnał regulacji 0-10V: wyjście 0-10V.

3) Sygnał SOS: aktywowany, gdy szafa rozdzielcza zasilania została otwarta.

Komunikacja linii elektroenergetycznych: Kompatybilny z EIA-709.1, EIA-709.2. 

Czułość sygnału komunikacji linii elektroenergetycznej wynosi -60dbV. Sterownik 

może wysyłać i odbierać polecenia i dane do koncentratora poprzez PLC.

Komunikacja radiowa: komunikacja z koncentratorem poprzez fale radiowe.

Obwód pomiarowy: Do pomiaru napięcia i prądu w szerokim zakresie 

wykorzystywane są wysokowydajne chipy.

3. Instalacja

3.1   Wymagania wstępne

Miejsce instalacji: Kontroler lampy można zainstalować na spodzie słupa lub na 

zewnątrz lampy.

Narzędzia: Nóż do zdejmowania izolacji, śrubokręt, klucz nastawny, wiertarka.
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3.2   Okablowanie

Diagram .5   Schemat połączeń przewodów
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Procedura okablowania sterownika lampy Dual Mode z kontrolą ściemniania 0-10V 

lub PWM.

Nazwa Podłączenie

1

Kabel regulacji mocy

i SOS 

 (4 przewody)

         Kontroler regulacji mocy 0-10V, połączenia przewodów:

1) Czerwony(+) i czarny(-) podłączyć do wejścia dodatniego i ujemnego 

kontrolera regulacji mocy 0-10V sterownika LED.

Podłączenie przewodów SOS:

2) Biały(+) i przezroczysty(-) podłącz do urządzenia SOS.

2

Kabel ściemniania

i SOS 

 (4 przewody)

        Kontroler regulacji mocy PWM, połączenia przewodów:

1) Czerwony(+) i czarny(-) podłączyć do wejścia dodatniego i ujemnego 

kontrolera regulacji mocy PWM sterownika LED.

Podłączenie przewodów SOS:

2) Biały(+) i przezroczysty(-) podłącz do urządzenia SOS.

3

Kabel sieciowy 

wejściowy (AC) 

(3 przewody)

Trzy przewody (brązowy, niebieski oraz żółty i zielony)

1) Podłącz przewód wyjściowy (brązowy (L)) do gniazdka LIVE sterownika LED.

2) Podłącz przewód zasilania (niebieski (N)) do gniazdaneutralnego sterownika 

LED.

3) Podłącz przewód zasilający (żółty i zielony (E)) do wejścia uziemionego 

sterownika LED

4

Kabel sieciowy 

wyjściowy (AC) 

(3 przewody)

1) Podłącz przewód zasilania (brązowy (L)) kontrolera lampy do przewodu Live 

(brązowy) linii zasilającej. 

2) Podłącz przewód zasilania (niebieski (neutralny)) kontrolera lampy do 

przewodu neutralnego (niebieski) linii zasilającej.

3) Podłącz przewód zasilający (żółty i zielony (uziemiony)) kontrolera lampy do 

przewodu uziemienia (żółtego i zielonego) linii zasilającej.

3.3   De-instalacja i wymiana

Skonsultuj się ze sprzedawcą lub profesjonalnym serwisem aby usunąć lub 

wymienić kontroler.
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4.   Specyfikacja produktu

Parametry Specyfikacja

Napięcie robocze AC176 ~ 265V

Pobór energii 1W

Znamionowa moc wyjściowa 400W

Zakres pomiaru napięcia AC176 ~ 265V，±5%

Aktualny zakres pomiarowy 0 ~ 2.5A，±5%

Typ przekaźnika Normalnie zamknięty

Tryb ściemniania 0-10V/PWM

Regulacja mocy PWM 10V TTL, 5V cykl pracy=100%

Częstotliwość PWM 400Hz

Cykl pracy PWM 0 ~ 100%(regulowane) (Domyslnie: 100%)

Regulacja mocy 0-10V 0-10V，±5%

Typ komunikacji Komunikacja Power Line (PLC)

Komunikacja linii energetycznych 

Parametry
Specyfikacja

Modulacja BPSK

Amplituda wyjściowa nośnika 3Vpp (obciążenie 1 Ohma)

Częstotliwość środka nośnego 132KHz

Szybkość komunikacji nośnika 5.5Kbps

Parametry komunikacji 

bezprzewodowej
Specyfikacja

Modulacja Modulacja amplitudy

Częstotliwość 433/470MHz

Moc promieniowania ≤500mW

Natężenie prądu w trybie czuwania ≤0.1μA

Inne parametry Specyfikacja

Klasa IP IP65

Zakres temperatur -40  ~ +85℃ ℃

Zakres wilgotności 5% ~95%(bez kondensacji)

Wymiary (Dł.)150mm*(Szer.)81mm*(Wys.)38mm，±2mm
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