system sterowania
oświetleniem ulicznym
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POLSKI

midiBLUE

Idealne rozwiązanie
dla gmin
wiejskich
Komunikacja

Komunikacja
zdalna
bezprzewodowa
midiBLUE nowoczesny system do sterowania i monitoringu oświetlenia ulicznego. Został zaprojektowany
NFC

NFC

GSM

specjalnie dla gmin wiejskich, które posiadają rozbudowaną infrastrukturę oświetleniową na rozległym terenie.
System umożliwia obserwację funkcjonowania dużej ilości szaf oświetleniowych przez stronę internetową co wpływa
bezpośrednio na poprawę jakości oświetlenia, szybkość reakcji w sytuacjach awaryjnych oraz na obniżenie kosztów.

midiBLUE NFC

system sterowania oświetleniem ulicznym

Pierwszy na rynku sterownik oświetlenia ulicznego
z komunikacją zdalną GSM i zbliżeniową NFC.

GSM/GPRS

NFC

SERWER
midiBLUE.pl

Zdalny monitoring
i zarządzanie
oświetleniem ulicznym

Sterownik midiBLUE NFC służy do załączania, wyłączania oraz monitorowania oświetlenia zdalnie za pomocą strony internetowej lub zbliżeniowo za pomocą smartfona z poziomu aplikacji midiBLUE NFC. Dzięki takiemu rozwiązaniu użytkownik sam decyduje z jakiego sposobu komunikacji korzysta w danym momencie.
Sterownik montowany jest w szafie oświetleniowej. Wraz z serwisem internetowym tworzy system, który
pozwala na zdalne monitorowanie i zarządzanie oświetleniem ulicznym.
Podłączając do systemu midiBLUE NFC centralną fotokomórkę można przyspieszyć lub opóźnić załączenie i wyłączenie oświetlenia ulicznego w zależności od warunków atmosferycznych. Przy właściwym wykorzystaniu, takie rozwiązanie umożliwia uzyskanie dodatkowych oszczędności bez narażania mieszkańców
na ciemności w wypadku załamania pogody w porze zachodu słońca.

Zmiany parametrów pracy sterownika midiBLUE

NFC i jego programowanie mogą być dokony-

wane zdalnie lub zbliżeniowo za pomocą bezprzewodowej komunikacji NFC. Dodatkowo użytkownik
ma możliwość wprowadzić oraz sprawdzić wstępne ustawienia zegara bez konieczności podłączenia
do zasilania oraz bez karty SIM.

PROGRAMUJ
ZDALNIE LUB
ZBLIŻENIOWO!
Do sterownika została zaprojektowana
specjalna aplikacja midiBLUE

NFC,

którą można bezpłatnie pobrać ze sklepu
Google Play. Zainstalowana na smartfonie umożliwia zarządzanie sterownikiem
midiBLUE NFC. Programowanie sterownika odbywa się dzięki bezprzewodowej
łączności NFC.

midiBLUE NFC

Korzyści z zastosowania midiBLUE NFC
najwyższa precyzja sterowania oświetleniem - czas pobierany bezpośrednio
z zegara atomowego gwarantuje absolutną dokładność
wysoki komfort użytkowania - z dowolnego miejsca można zmieniać
parametry pracy sterownika oraz kontrolować pracę oświetlenia
- komunikacja zdalna GSM

NFC

możliwość zmiany parametrów pracy sterownika za pomocą smartfona
z poziomu aplikacji midiBLUE NFC - komunikacja bezprzewodowa NFC
możliwość programowania sterownika bez konieczności podłączenia do
zasilania oraz bez karty SIM
niższe koszty użytkowania i utrzymania instalacji
możliwość włączenia i wyłączenia oświetlenia SMS-em

!

natychmiastowa informacja o wystąpieniu sytuacji alarmowych
reakcja na nagłe zmiany pogody w strefie zachodu i wschodu słońca funkcjonalność dostępna przy zastosowaniu centralnej fotokomórki
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