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El sistema de gestió d’enllumenat públic ILUCOM de Salicru, associat als estabilitzadors-reductors de flux lluminós ILUEST+, 
permet controlar de forma potent i eficaç, qualsevol tipus de centre de comandament, sense necessitat de grans infraestructures i 
desplegaments, tant de forma local com remota des de qualsevol dispositiu mòbil connectat a Internet.

El sistema és compatible amb totes les sèries ILUEST de Salicru. També és vàlid per a quadres de comandament i protecció (CPM) 
d’enllumenat públic que no incorporen estabilitzadors-reductors.

Basat en el control de tots els centres de comandament d’enllumenat públic, permet conèixer en tot moment l’estat de funciona-
ment del parc controlat (inclosa la cartografia) i interactuar, tant en mode local com en remot, en las múltiples i diferents opcions de 
telegestió disponibles.

ILUCOM: Gestió intel.ligent i senzilla de l’enllumenat públic

Dissenyat específicament per al control absolut dels centres de comandament de l’enllumenat públic. Són múltiples les opcions 
de gestió que ofereix, destacant, entre d’altres: comandament i programació, mitjançant SMS o web, de les maniobres; consulta 
de l’estat del quadre i enviament d’alarmes per missatges de correu electrònic/SMS; supervisió dels comptadors d’energia,…; en 
definitiva, s’aconsegueix una supervisió permanent de l’estat de tota la instal.lació mitjançant accés a Internet, obtenint alhora 
una auditoria energètica permanent.

Aplicacions: Control total de les instal.lacions

Telegestió per a enllument públicILUCOM

ILUCOM

Prestacions
· Optimització de les enceses i apagades de l’enllumenat.
. Comandament i control de qualsevol sistema d’estalvi d’energia.
. Estadística dels consums i de l’estalvi de totes les instal.lacions.
. Visualització i localització geogràfica de les instal.lacions.
. Utilització de mapes i fotos de satèl.lit, georeferenciades.
. Connexió al sistema en qualsevol moment i lloc, mitjançant Internet.
. Usuaris i nivells d’accés personalitzables.
. Supervisió i configuració dels paràmetres de treball.
. Enviament de correus electrònics/SMS de les alarmes, per a actuacions.
. Processament automàtic i diari de la informació.
. Exportació de les dades per a l’anàlisi amb altres programes.
. Utilització de bases de dades i eines estandarditzades.
. Opció d’integració amb altres programaris i plataformes.
. Actualització periòdica i automàtica de la web.
. Novetats disponibles per a tots els usuaris.
. Opció d’actualitzar les unitats ILUCOM mitjançant Internet.
. Suport al manteniment de les instal.lacions.
. Versàtil programació de l’enllumenat.
. Rellotge sincronitzat per Internet.
. Teclat i pantalla per actuacions locals.
. Total compatibilitat amb els equips ILUEST de Salicru.
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Fàcil d’integrar

Circuit astronòmic.
Circuit d’estalvi energètic.
Entrades digitals per control d’alarmes (x6).
Entrades de mesura de tensió (x3).
Port RS-485 programable.
Mesures de corrent.
Nivells d’aïllament.
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CENTRO DE CONTROL
PARQUE EQUIPOS
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Característiques tècniques

Característiques funcionals

· 1 Circuit astronòmic (relé NT*).
. 1 Circuit d’estalvi energètic (relé commutat).
. 2 Circuits especials (relé NT*).
. 6 Entrades digitals per control d’alarmes.
. 1 Entrada digital per al control del selector de manual.
. 3 Entrades de mesura de tensió 0-240 VAC de veritable valor eficaç.
. 4 Entrades analògiques de 0-2 VDC (per a diferencials o sensors), 3 de las quals 

configurables de 0-1,5 VAC (per a transformadors d’intensitat).
. Pantalla LCD personalitzada i teclat de 6 tecles.
. LEDs per a la indicació de l’estat de cadascun dels circuits.
. Port RS-232 per a mòdem GPRS amb protocol TATP (TCP).
. Port RS-485 programable per a perifèrics.

· Càlcul astronòmic mitjançant algorisme d’alta precisió.
. Quatre circuits de sortida amb programació astronòmica i/o horària.
. Programació del calendari de maniobres amb múltiples opcions.
. Posada en hora automàtica mitjançant Internet i rellotge atòmic.
. Càlcul automàtic de la Setmana Santa i els festius relacionats a la mateixa.
. Control i comandament de les maniobres, en forma independent de qualsevol 

problema de comunicació amb el servidor.
. Configuració bàsica mitjançant el teclat i avançada des d’Internet.
. Telecomandament i teleprogramació de les maniobres mitjançant SMS o accés web.
. Enviament d’alarmes i consulta de l’estat del quadre per missatges de correu 

electrònic/SMS.
. Comandament i supervisió del funcionament de reguladors de flux lluminós o 
  sistemes d’estalvi d’energia.
. Control de les proteccions i de les alarmes del quadre d’enllumenat.
. Gestió dels diferencials reinicialitzables i ‘telereset’ dels mateixos.
. Supervisió de l’aïllament de la instal.lació.
. Alarmes i mesures de tensió, corrent i potència.
. Auditories energètiques permanents i supervisió dels comptadors d’energia.
. Pantalla i teclat per a verificar la instal.lació localment.
. Supervisió de l’estat de tota la instal.lació mitjançant accés a Internet.
. Múltiples usuaris del sistema sense necessitat de crear xarxes internes.
. Protecció i confidencialitat de les dades garantida.

(*) NT és contacte normalment tancat.

(*) Només Espanya (**) Resta del món  
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ILUWEB

Lloc web de monitorització i control del parc de cen-
tres de comandament gestionats amb ILUCOM.

Mapa ubicació del parc d’equips

Gràfiques dels diferents paràmetres


