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O sistema de gestão para iluminações públicas ILUCOM da Salicru, em conjunto com os estabilizadores-redutores de fluxo lumi-
noso ILUEST+, permite controlar, de um modo potente e eficaz, qualquer tipo de centro de comando, sem grandes infraestruturas e 
implementações, tanto de forma local como remota a partir de qualquer dispositivo móvel ligado à Internet.

Este sistema é compatível com todas as séries ILUEST da Salicru. Também é válido para quadros de comando e proteção (CPM) de 
iluminação pública que não integrem estabilizadores-redutores.

Baseado no controlo de todos os centros de comando da iluminação pública, permite saber em qualquer altura o estado de funcio-
namento do parque controlado (incluindo a cartografia) e interagir, tanto em modo local como remoto, nas múltiplas e diferentes 
opções de telegestão disponíveis.

ILUCOM: Gestão inteligente e simples das iluminações públicas

Projetado especificamente para controlar totalmente os centros de comando das iluminações públicas. Oferece várias opções de 
gestão, entre as quais se destacam: comando e programação mediante SMS ou Web das manobras, consulta do estado do quadro 
e envio de alarmes por e-mail/SMS, supervisão dos contadores de energia, etc. Em resumo, é possível realizar uma supervisão 
permanente do estado de toda a instalação através do acesso à Internet e, simultaneamente, uma auditoria energética contínua.

Aplicações: Controlo absoluto sobre as instalações

Telegestão para iluminação pública ILUCOM

ILUCOM

Prestações
· Otimização do ligar e desligar da iluminação.
. Comando e controlo de qualquer sistema de poupança de energia.
. Estatística dos consumos e da poupança de todas as instalações.
. Visualização e localização geográfica das instalações.
. Utilização de mapas e fotografias de satélite, georreferenciadas.
. Ligação ao sistema em qualquer momento e lugar através da Internet.
. Utilizadores e níveis de acesso personalizáveis.
. Supervisão e configuração dos parâmetros de trabalho.
. Envio de e-mail/SMS dos alarmes para intervenção.
. Processamento automático e diário da informação.
. Exportação dos dados para análise com outros programas.
. Utilização de bases de dados e ferramentas estandardizadas.
. Opção de integração com outros programas e plataformas.
. Atualização periódica e automática a partir da web.
. Novidades disponíveis para todos os utilizadores.
. Opção de atualização das unidades ILUCOM por Internet.
. Apoio à manutenção das instalações.
. Programação versátil da iluminação.
. Relógio sincronizado por Internet.
. Teclado e monitor para intervenção local.
. Compatibilidade total com os equipamentos ILUEST da Salicru.
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Fácil integração

Circuito astronómico.
Circuito poupança energética.
Entradas digitais para controlo de alarmes (x6).
Entradas de medida de tensão (x3).
Porta RS-485 programável.
Medidas de corrente.
Níveis de isolamento.

S.A.T.
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Especificações técnicas

Características funcionais

· 1 Circuito astronómico (relé NF*).
. 1 Circuito poupança energética (relé comutado).
. 2 Circuitos especiais (relé NF*).
. 6 Entradas digitais para controlo de alarmes.
. 1 Entrada digital para o controlo do seletor de manual.
. 3 Entradas de medida de tensão 0-240 VAC de valor eficaz verdadeiro.
. 4 Entradas analógicas de 0-2 VDC (para diferenciais ou sensores), das 
  quais 3 configuráveis de 0-1,5 VCA (para transformadores de intensidade).
. Monitor LCD personalizado e teclado com 6 teclas.
. LED indicador do estado de cada um dos circuitos.
. Porta RS-232 para modem GPRS com protocolo TATP (TCP)
. Porta RS-485 programável para periféricos.

· Cálculo astronómico mediante algoritmo de elevada precisão.
. Quatro circuitos de saída com programação astronómica e/ou horária.
. Programação do calendário de manobras com várias opções.
. Acerto da hora automático através da Internet e de relógio atómico.
. Cálculo automático da Páscoa e dos feriados relacionados.
. Controlo e comando das manobras, independentemente de qualquer 
  anomalia de comunicação com o servidor.
. Configuração básica através do teclado e avançada a partir da Internet.
. Telecomando e teleprogramação das manobras por SMS ou acesso Web.
. Envio de alarmes e consulta do estado do quadro por e-mail/SMS.
. Comando e supervisão do funcionamento de reguladores de fluxo luminoso 
  ou sistemas de poupança de energia.
. Controlo das proteções e dos alarmes do quadro de iluminação.
. Gestão e telerreinicialização dos diferenciais rearmáveis.
. Supervisão do isolamento da instalação.
. Alarmes e medidas de tensão, corrente e potência.
. Auditorias energéticas permanentes e supervisão dos contadores de energia.
. Monitor e teclado para verificar a instalação localmente.
. Supervisão do estado de toda a instalação através de acesso à Internet.
. Vários utilizadores do sistema sem criação de redes internas.
. Proteção e confidencialidade garantida dos dados.

(*) NF é um contacto normalmente fechado.

www.linkedin.com/company/salicru@salicru_SA

Rua Álvaro Ferreira Alves, 52 C Zona Industrial Santa Marta do Pinhal · 2855-591 CORROIOS (PORTUGAL) · FAX +351 214 938 157 portugal@salicru.com
+351 214 937 585  WWW.SALICRU.COM

ILUWEB

Website de monitorização e controlo do parque de 
centros de comando geridos com o sistema ILUCOM.

Mapa de localização do parque de equipamentos

Gráficos dos diferentes parâmetros


