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INTELIGENTNÍ ŘÍDICÍ SYSTÉM PRO VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

ÚSPORA BEZPEČNOST MONITORING ON-LINE ŘÍZENÍ
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Systém POSEIDON® City nabízí nejen efektivní, ale i velmi komfortní způsob 
řízení venkovního osvětlení. Díky technologii, která umožňuje komunikaci na velké 
vzdálenosti, řídí venkovní LED osvětlení na místech jako jsou veřejná prostranství 
měst a obcí, firemní areály, parkoviště, rezidenční oblasti, nádraží a sportoviště. 

Systém POSEIDON® City Vám tedy nejen uspoří značnou část 
nákladů na energie, ale také sníží náklady na údržbu.

Systém je navržen velmi všestranně a mimo své základní funkce 
může zároveň řídit další technologie. Např. lze využít senzor 
osvětlení, který od určité úrovně osvětlení zapne nasvícení 
a čerpadlo fontány, zavlažování parku nebo spustí hlášení 
o ukončení návštěvní doby.

Systém POSEIDON® City je vyvíjen a vyráběn v České republice 
a nabízí tedy možnost rychlé a plnohodnotné technické podpory.
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Jednoduše můžete například upravit intenzitu osvětlení 
na požadovaných místech a zvýšit tak bezpečnost v daném úseku 
a nebo naopak ušetřit energii. Ovládat každé svítidlo lze 
individuálně nebo si můžete nastavit skupiny svítidel, které 
ovládáte hromadně. Systém může fungovat zcela autonomně 
díky možnosti využití astro módu nebo tvorby časových plánů. 
Přehledná vizualizace Vám pak dodá informace o aktuálním 
stavu jednotlivých svítidel, včetně hlášení závad. Samozřejmostí 
jsou i údaje o spotřebě energie jednotlivých svítidel. 
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