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SERVEI I SUPORT TÈCNIC

En qualsevol municipi, els Centres de Comandament de l’enllumenat es troben ubicats en plena via pública i allunyats dels Serveis 
Tècnics, i això en dificulta enormement el seu manteniment. Per aquesta raó, el cost del manteniment dels enllumenats s’incrementa 
notablement, i obliga els municipis a disposar de brigades o subcontractes que, fins i tot sense necessitat de dur a terme cap tasca 
correctiva, facin rondes periòdiques per les vies públiques amb la finalitat de detectar possibles anomalies. Amb tot, i en el millor 
dels casos, les instal·lacions estaran en condicions operatives, i no serà fàcil obtenir estadístiques de fallada, gràfics de consums, de 
qualitat de línia, etc.

Mitjançant la incorporació de la targeta de xarxa SICRES, Salicru ofereix un Servei de Telemanteniment a través d’una connexió a 
Internet, que permet conèixer en tot moment l’estat d’un parc complet d’equips (cartografia inclosa), i fins i tot avançar-se a eventuals 
fallades de l’equip i/o dels Centres de Comandament. Entre les moltes prestacions que ofereix el sistema podem esmentar: enviament 
desatès d’alarmes a través de SMS i/o correus electrònics, monitoratge completa dels equips, control i programació dels diferents 
paràmetres, com poden ser la configuració del rellotge astronòmic, les transicions entre estats (nominal i estalvi), els diferents nivells 
de tensió, els tipus de llum, i un llarg etcètera, cosa que possibilita en tot moment una visió global de la instal·lació i tot tipus de gràfics 
i estadístiques.

SICRES: Telegestió completa de l’enllumenat

El sistema de telemanteniment SICRES permet el monitoratge, l’anàlisi i el suport tècnic en temps real, les 24 hores del dia, 7 dies 
a la setmana, i redueix així el MTTR (temps mitjà de reparació) davant de qualsevol esdeveniment inesperat. Durant el monitoratge 
es crea un històric d’esdeveniments i alarmes que permeten una anàlisi exhaustiva de l’equip, que permet facilitar una valuosa 
informació de la tendència de funcionament i identificant futurs problemes potencials. Per a aquells esdeveniments i/o alarmes 
més importants, SICRES envia correus electrònics i missatges SMS, en què informa instantàniament de la incidència i permet que 
s’iniciï, paral·lelament, l’acció correctiva oportuna. SICRES facilita el manteniment global de l’enllumenat mitjançant la inclusió 
de mapes cartogràfics amb la localització exacta dels equips. Fent clic en qualsevol d’ells accedim als seus paràmetres principals, 
que en possibiliten el seu monitoratge, el control i la programació.

Avantatges i prestacions

Telegestió per ILUEST+SICRES
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Centre de Comandament enllumenat: 
disposa d’ILUEST+ amb targeta 
SICRES i mòdem GSM/GPRS.

Transmissió bidireccional.

Internet.(1)

Servidor Internet.(2)

Centre de Control (email) / mòbil (SMS).

Servei d’Assistència Tècnica.

(1) Altres opcions de comunicació: PLC, Ethernet, fibra 
òptica, etc.

(2) Servidor Web Salicru o propietat del client.

Flux de dades mitjançant connexió remota SICRES



SICRES
Telegestion para ILUEST+
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CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
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Monitoratge i control

· SICRES BOX: Quan l’equip no disposi d’slot, com 
és el cas dels Kit OEM, la targeta SICRES pot ser 
instal·lada de forma externa.

. SICRES CARD: Per als equips que disposin d’un 
slot per a inserir la targeta SICRES, cosa que 
evita que hi hagi petits dispositius al voltant de 
l’equip.

www.linkedin.com/company/salicru

@salicru_SA
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MESURES  ALARMES
Tensió d’entrada per fase ENTRADA Alarma de sobretensió per fase
Tensió de sortida per fase Alarma de caiguda de tensió per fase
Nivell de càrrega per fase Alarma de proteccions
Corrent de sortida per fase SORTIDA Alarma de sobrecàrrega per fase
Potència aparent per fase Alarma de fora de marges per fase
Potència activa per fase Alarma de proteccions de sortida
Potència activa total BYPASS Alarma bypass manual
Potència aparent total Alarma de bypass per fase
Cos   per fase GENERAL Alarma de sobretemperatura sensors 1 i 2
Temperatura 1 i 2 del dissipador per fase Alarma intrusisme
Temperatura del inductor per fase Alarma fallada de comunicació mòdul ILUEST+
Freqüència N MÒDULS Alarma de sobrecàrrega
Percentatge d’estalvi Alarma de bypass

Alarma de tensions d’entrada alta i baixa
Alarma de tensions de sortida alta i baixa
Alarma de temperatures 1 i 2 altes (dissipador)
Alarma de corrent alta en IGBT sèrie i paral·lel
Alarma de fallada de bypass
Alarma de fallada de ventilador
Alarma d’equip bloquejat
Alarma de bypass manual
Alarma general

MODEL MÒDUL SICRES I CENTRE DE CONTROL
CARACTERÍSTIQUES PLATAFORMA 
hARDWARE

Microprocessador “Low Power ARM9”
128 Mb de RAM

Comunicacions RS232 / RS485 i Ethernet
Suports per emmagatzematge: E2PROM, SPI i SD/MMC

S.O. en temps real WCE 5.0
MODBUS/TCP

MÒDUL SICRES Funcionalitats Recopilació dades i incorporació de funcionalitats avançades de gestió
d’alarmes i històrics

Control remot i comunicacions mitjançant RTC/GSM/GPRS/RS485,
LAN/EThERNET, WIFI/WIMAX i protocols

Telemanteniment 
equip

Automatització enviaments
e-mail

SMS configurables segons 
esdeveniment

Inclusió del control mitjançant SNMP de forma nativa

Consulta i control remot dels valors de la unitat mitjançant interface web:
enviament de comandaments, consultes, gestió d’alarmes, actualitzacions remotes, etc.

Característiques Monitoratge mitjançant l’explorador Web
Configuració Telnet/Web/FTP

Accès mitjançant xarxa Ethernet o connexió sèrie
Accès opcional mitjançant GPRS, Wifi, Wimax
Possibilitat de connexió de sistemes de tercers

Suport de protocolo SNMP per la integració amb eines d’administració de xarxa

CENTRE DE CONTROL Funcionalitats Monitoratge diversos equips ILUEST+: centralització de la informació i enviament de 
comandaments de/cap a les diverses targetes de control SICRES

Mapa general del CC amb visualització de l’estat dels equips
Pantalla general d’un equip

Gràfiques de tensió, intensitat de sortida, potència i % de càrrega

Característiques Interface d’usuari Web
Consulta de mapes geogràfics de localització de les unitats ILUEST+

Consulta/programació d’informació específica de les diverses
targetes de control SICRES

Enviament de notificació d’alarmes mitjançant SMS i email
Consulta de dades en temps real

Visualització de l’estat dels equips en temps real: alarmes, taula MODBUS, ...
Generació d’estadístiques i consulta de l’històric de dades

SICRES Card SICRES Box

Gràfiques dels diferents paràmetres

Taula de dades obtinguts

Mapa ubicació del parc d’equips.

Pantalles personalitzades per a la perfecta loca-
lització, monitoratge, control i programació de 
l’equip.

Versions

Per tal d’integrar perfectament el sistema SICRES 
en tota la gamma ILUEST+, tant en els equips 
actuals com en els anteriors, disposem de dues 
versions de la targeta:


