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midiBLUE NFC
SYSTEM STEROWANIA OŚWIETLENIEM

midiBLUE NFC to nowoczesny sterownik
oświetlenia ulicznego. Służy do załączania,
wyłączania oraz monitorowania oświetlenia zdalnie za pomocą strony internetowej,
jak również zbliżeniowo za pomocą smartfona z poziomu aplikacji midiBLUE NFC.

obniżenie kosztów. Zmiany parametrów pracy sterownika i jego programowanie mogą być dokonywane poprzez stronę www lub za pomocą

Sterownik midiBLUE NFC oblicza godziny wschodów i zachodów słońca

bezprzewodowej komunikacji NFC. Odbywa się to za pomocą aplikacji,

na podstawie pozycji geograﬁcznej lub pobiera je z tabeli astronomicz-

którą bezpłatnie można pobrać ze sklepu Google Play. Sterownik

nej. To niewielkie urządzenie montuje się w szaﬁe oświetleniowej. Wraz

midiBLUE NFC synchronizuje czas z serwerem Network Time Protocol,

z serwisem internetowym tworzy system, który pozwala na zdalne

dzięki czemu oświetlenie załączane jest bardzo precyzyjnie. Czas

monitorowanie i zarządzanie oświetleniem ulicznym. Tego typu rozwią-

pobierany bezpośrednio z zegara atomowego zapewnia absolutną

zanie umożliwia przetwarzanie w czasie rzeczywistym danych dla dużej

dokładność i uwalnia użytkownika od konieczności samodzielnej korekty

ilości szaf oświetleniowych. Wpływa to bezpośrednio na poprawę

zegara w sterowniku. Dodatkowo zapewnia to załączanie wszystkich

jakości oświetlenia, szybkość reakcji w sytuacjach awaryjnych oraz na

sterowników w tym samym czasie, z dokładnością co do sekundy.

SCHEMAT PODŁĄCZENIA

PARAMETRY TECHNICZNE
• napięcie zasilające: 90-264 VAC, 40-63 Hz
• wymiary (szer./wys./gł.): 106 x 91 x 62 mm
• szerokość urządzenia: 6 modułów
• ilość wyjść: 3
• obciążalność prądowa wyjść: 5 A/230 V
• ilość wejść: 1
• temperatura pracy: od –30°C do +85°C
• stopień ochrony: IP20
• montaż na szynie DIN
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SCHEMAT DZIAŁANIA SYSTEMU

WŁAŚCIWOŚCI URZĄDZENIA
• pełna kontrola i zarządzanie systemem przez stronę www
• programowanie sterownika odbywa się zdalnie za pomocą strony
internetowej lub zbliżeniowo za pomocą smartfona z poziomu aplikacji
midiBLUE NFC
• synchronizacja czasu z serwerem Network Time Protocol – czas pobierany
bezpośrednio z zegara atomowego gwarantuje absolutną dokładność
• komunikacja: GPRS, SMS, NFC
• możliwość tworzenia i zarządzania grupami sterowników
• możliwość awaryjnego włączania/wyłączania oświetlenia SMS-em
• autoryzacja użytkowników (login, hasło) oraz nadawanie im różnych
uprawnień
• automatyczna zmiana czasu lato/zima
• możliwość zaprogramowania do czterech przedziałów załączeń/wyłączeń
w stałych godzinach z uwzględnieniem załączeń i wyłączeń astronomicznych
• 4 tryby pracy wyjścia: astronomiczny, dobowy, kaskada, serwis
• diody LED na panelu czołowym sygnalizujące stan wejść i wyjść, sygnał
GSM, GPRS, stan zasilania
• możliwość wprowadzenia 10 wyjątków od harmonogramu pracy
oświetlenia (np. święta kalendarzowe, święta lokalne, itp.)
• możliwość wgrania dowolnej tabeli astronomicznej
• możliwość ustawienia odrębnych poprawek dla lata i zimy

• system analizy alarmów
• natychmiastowa informacja o wystąpieniu sytuacji alarmowych,
tj. zaniku napięcia zasilania i otwarć szafy
• wizualizacja sterowników na mapie strony www
• system raportowania
• szyfrowanie HTTPS
• archiwizacja danych
• rejestracja zdarzeń
• licznik czasu pracy oświetlenia (osobny dla każdego z wyjść sterujących)
• możliwość zdalnej wymiany oprogramowania i ustawień po GPRS
• możliwość zdalnego programowania opraw z układem APC-LED
• praca w trybie astronomicznym na podstawie pozycji GPS
lub na podstawie danych z tabeli astronomicznej
• zdalne włączanie/wyłączenie oświetlenia podczas prac serwisowych
• możliwość sterowania oświetleniem na obiektach sportowych np. orliki,
boiska szkolne, itp.
• możliwość podłączenia centralnej fotokomórki w celu natychmiastowej
reakcji na silne zmiany pogody. Jej właściwe wykorzystanie
pozwala osiągnąć duże oszczędności.
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