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 LED החלפת התאורה ל
חסכוני, תוך ביצוע

התייעלות אנרגטית. 

הוספת יחידת 
שליטה ובקרה בתוך או 

על גבי גופי התאורה. 

חיבור למערכת ניהול 
עיר חכמה. 

לאפשר לערים ולתושבים, סביבה בטוחה 
ומלאת חיים, תוך הפחתת עלות האנרגיה, 

שיפור רמת ההארה והענקת שירותים 
מתקדמים לתושבים.

החזון



גוף תאורה עם יחידת 
שליטה פנימית 

 ( 5G -יתרון גדול בבהלת ה)ׁׁ
או חיצונית באמצעות 

מתאם
NEMA או ZHAGA 

רכזת ניהול אשר 
דרכה עובר כל המידע 

והפקודות אשר 
נאספות מיחידות 

הקצה 
(גופי התאורה)

תכנת ניהול מרכזית 
באמצעותה ננהל את 
כל מערך התאורה 

ונקבל התראות 
ודוחות
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מערכת ניהול בקרת התאורה של געש מורכבת משלושה אלמנטים:



ניהול בקרה מרכזי
ניהול בשטח

רשתות 
רכזתנוספות

ארון 
תקשורת

תקשורת בענן

יחידות קצה



כל רכזת יכולה
 לנהל עד 2000 

יחידות קצה דהיינו 
2000 גופי תאורה

המערכת מתאימה 
במיוחד לתאורת רחוב, 

מגרשי חניה ועוד

בשל השימוש בטכנולוגית 
RF Mesh למערכת 

יכולות וביצועים ייחודיים 
ברמת אמינות התקשורת, 

כיסוי הרדיו ומהירות 
התגובה

טווחי תקשורת 
ארוכים במיוחד 

(יחידה פנימית עד 
70 מטר בין גוף 

לגוף, יחידה חיצונית 
יכול להגיע גם עד 

250 מטר)

אבטחה גבוהה עם 
דילוגי תדר ברשתות 
מקומיות, והצפנה 

ברמה גבוהה בחיבור 
לרכזת

 שמירת תכניות ביחידות
 הקצה כגיבוי לנפילת

רשת האינטרנט

הרכזת מחוברת לענן, 
כך שניתן לגשת אליה 

דרך תכנת ניהול מרכזית 
ובנוסף דרך אפליקצייה
בסמארטפון או אייפד 
לביצוע ניהול בשטח 

לפי הצורך

מאפייני מערכת ניהול בקרה מרכזית 
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שליטה ובקרה לרבות 
הדלקה/כיבוי/עמעום 
ברמת הפנס הבודד, או 

לפי קבוצה

קבלת מידע על הגוף 
המותקן 

(הספק, דרייבר, מיקום וכו')

הנפקת דוחות

יצירת לוחות זמנים חלוקה לקבוצות
ותרחישים ליצירת 

חסכון מקסימלי

מדידת אנרגיהקבלת התראות

הצגת הגופים במפה

*במידה ונדרש אפשר לחבר את המערכת לניהול מערכת עיר חכמה וקבלת מידע מסנסורים וממצלמות.

ממשק משתמש



אפולו רגיל
מני אפולו

אפולו אקו
אפולו עגול

משפחת מוצרי אפולו

וולקן ונוס פרותאורת רחוב
גופים לתאורת חוץ מבית געש



יחידת הבקרה והתקשורת

יחידת תקשורת (פנימית או חיצונית)  
בטכנולוגיית RF Mesh המאפשרת שליטה 

ובקרה באמצעות אפליקציה או תכנת 
ניהול.

יכולות נוספות לעיר חכמה

ניתן לאבזר את גופי התאורה שלנו 
באביזרים נוספים כמו מצלמות, סנסורים 
ועוד על מנת לתמוך בתהליכי ניהול של 

ערים חכמות.
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