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System CPA net – funkcja
załączania oświetlenia
za pomocą wiadomości sms
Arkadiusz Kuziak

W≥πczanie oúwietlenia ulicznego za pomocπ wiadomoúci sms jest funkcjonalnoúciπ stosowanπ juø np. w niektÛrych miastach w Niemczech. RÛwnieø w Polsce od pewnego czasu obecne sπ systemy sterowania ñ CPA net oferowane przez firmÍ Rabbit, ktÛre to umoøliwiajπ. W sytuacji tego wymagajπcej, uøytkownik znajπcy has≥o dostÍpu moøe za poúrednictwem telefonu komÛrkowego samodzielnie w≥πczyÊ lampy uliczne.
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sytuacjach kiedy jest taka potrzeba lub nawet koniecznoúÊ,
w miejscach gdzie oúwietlenie
uliczne jest wy≥πczone, tam gdzie stosowane sπ wy≥πczenia nocne, moøliwoúÊ uruchomienia oúwietlenia za pomocπ telefonu
komÛrkowego moøe siÍ okazaÊ niezwykle
przydatna lub wrÍcz niezbÍdna. W systemie sterowania i monitoringu CPA net firmy Rabbit dostÍpna jest funkcja Ñzapal
oúwietlenie sms-emî. Kaødy mieszkaniec
znajdujπcy siÍ w sytuacji tego wymagajπcej, znajπc has≥o oraz specjalny numer telefonu, moøe zapaliÊ oúwietlenie wysy≥ajπc wiadomoúÊ ze swojego telefonu.

System sterowania
i monitoringu CPA net
CPA net to nowy system firmy Rabbit
ñ zdalnego monitorowania i zarzπdzania
oúwietleniem przez stronÍ www w czasie
rzeczywistym z pozycji komputera oraz
urzπdzenia mobilnego. Rozwiπzanie
umoøliwia inteligentne sterowanie oúwietleniem w zaleønoúci od warunkÛw pogodowych i natÍøenia ruchu ulicznego. Posiada wbudowany odbiornik GPS, dziÍki
czemu samodzielnie oblicza optymalne
czasy wschodu i zachodu s≥oÒca w zaleønoúci od po≥oøenia geograficznego. Z GPS
pobierany jest dok≥adny czas, co eliminuje koniecznoúÊ okresowej korekty zegara
w urzπdzeniu. Po zamontowaniu w szafie
oúwietleniowej nastÍpuje automatyczna lokalizacja sterownika na mapie strony
www. Schemat na rys. 3 przedstawia zasadÍ dzia≥ania systemu CPA net.

62

Rys. 1. System CPA net pozwala uøytkownikowi samodzielnie w≥πczyÊ lampy uliczne za poúrednictwem telefonu komÛrkowego

G≥Ûwne funkcjonalnoúci
Kaødy uøytkownik po zalogowaniu siÍ
na swoje konto pod adresem www.cpanet.pl ma wglπd we w≥asnπ strukturÍ
oúwietleniowπ na interesujπcym go obszarze (miasta, gminy). Korzystajπc z CPA
net istnieje moøliwoúÊ przeprowadzania
wszelkich analiz dotyczπcych poboru mocy, zuøycia energii, sytuacji alarmowych
oraz parametrÛw sieci. SystemwspÛ≥pracuje z reduktorami mocy oraz sygna≥ami
wejúciowymi typu:
ï fotokomÛrka,
ï kaskada,
ï inne.

przez stronÍ www, w≥adze miasta i gminy
mogπ koordynowaÊ szczegÛ≥y dotyczπce
udostÍpniania funkcji. Funkcja moøe byÊ
aktywna, ale nie musi.
W panelu na stronie www moøna ustawiÊ np.:
ï has≥o,
ï czas trwania takiego za≥πczenia,
ï przedzia≥ czasowy w ktÛrym za≥πczenie
moøe mieÊ miejsce,
ï wybraÊ wyjúcia (od Q1 do Q8) ñ czyli lokalizacje ñ ktÛre mogπ byÊ za≥πczane poprzez funkcjÍ Ñzapal oúwietlenie sms-emî.
Funkcja moøe rÛwnieø byÊ wykorzysta-

Za≥πczanie oúwietlenia
za pomocπ wiadomoúci sms
UdostÍpnienie mieszkaÒcom funkcji
w≥πczania oúwietlenia za pomocπ wiadomoúci sms zaleøy od w≥aúciciela systemu
CPA net nadzorujπcego oúwietlenie uliczne. W panelu zarzπdzania oúwietleniem

Rys. 2. CPA net ñ nowy system zdalnego monitorowania i zarzπdzania oúwietleniem
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na przy w≥πczaniu iluminacji architektury, rozbudowanego wariantu lub innego rodzaju inscenizacji ñ niekoniecznie úwietlnej.
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Rys. 4. Okno konfiguracji funkcji Ñzapal oúwietlenie sms-emî
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Rys. 3. Schemat dzia≥ania systemu CPA net

Inne istotne cechy systemu CPA net to m.in.:
komunikacja:
GPRS, SMS, CSD,
ï
system
raportowania,
ï
ï bezpieczeÒstwo danych ñ po≥πczenie szyfrowane HTTPS,
ï autoryzacja uøytkownikÛw (login, has≥o) oraz nadawanie rÛønych uprawnieÒ,
ï wybÛr wersji jÍzykowej (Google Translator),
ï zdalna wizualizacja urzπdzenia,
ï moøliwoúÊ zdalnej wymiany oprogramowania i ustawieÒ (GPRS),
ï lokalizacja sterownikÛw na mapie (Google maps),
ï zarzπdzanie grupami sterownikÛw,
ï darmowy dostÍp do oprogramowania na stronie www.
SzczegÛ≥owe omÛwienie w≥aúciwoúci rozwiπzania oferowanego przez firmÍ Rabbit zostanie opublikowane w jednym z najbliøszych wydaÒ magazynu Elektrosystemy.
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Pozosta≥e cechy CPA net

