Controle
over openbare
verlichting
Altijd en overal met de TeleController

Met de TeleController
van Ziut bedient u
snel, betaalbaar en
veilig iedere lichtmast
op afstand
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Controle
over openbare
verlichting
Altijd en overal met de TeleController
Een veilige openbare ruimte is belangrijk. Daarom investeert u
veel in de openbare verlichting. Desalniettemin kunt u níet altijd zelf
bepalen wanneer het licht op straat aan of uit gaat. Of wanneer
de verlichting gedimd of juist opgeregeld moet worden. Bovendien
bent u afhankelijk van meldingen van burgers of van schouwrondes
om te weten of de verlichting goed functioneert. Dat bezwaar kunt
u ondervangen met een telemanagementsysteem waarmee u de
straatverlichting op afstand aanstuurt. Maar die systemen zijn
relatief duur en vaak niet betrouwbaar genoeg.
Nieuw: de TeleController van Ziut
Kan het ook anders? Ja! Met de TeleController van Ziut. Een nieuwe,
revolutionaire vinding die het mogelijk maakt openbare verlichting snel, betaalbaar, veilig en per lichtmast op afstand te bedienen. De TeleController biedt
ongekend veel mogelijkheden. Bijvoorbeeld energie besparen, door verlichting
op afstand te dimmen of uit te schakelen. Of de veiligheid vergroten door op
elk moment de verlichting aan te passen – dimmen als het kan, opregelen als
het moet. Ook kunt u met de TeleController de kwaliteit van de openbare
verlichting verbeteren: storingen worden direct gemeld en u kunt ze dus
ook direct oplossen.

Ziut Telecontroller
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In het ‘Internet of Things’ (IoT)
communiceren wereldwijd
miljarden machines, apparaten
en producten met elkaar

TeleController
als onderdeel
van Smart City
In het openbare leven worden steeds meer objecten
via internet verbonden voor besturing en voor het
doorgeven van data. Van meetapparatuur voor de
luchtkwaliteit en afvalcontainers met sensoren die

LoRa: draadloos datanetwerk
met landelijke dekking

aangeven wanneer de unit vol is, tot sensoren die

De TeleController maakt gebruik van

het grondwaterpeil meten en zelfs auto’s die volledig
automatisch rijden. Met de TeleController haakt Ziut

een nieuw en betrouwbaar netwerk:
LoRa, geïntroduceerd door KPN.
LoRa (long range) is een draadloos

in op deze ontwikkelingen. En levert daarmee ook een

datanetwerk met landelijke dekking.

bijdrage aan de ‘Smart City’: de slimme stad van de

Het is bij uitstek geschikt om apparaten

toekomst, waarin digitale technologie ervoor zorgt dat
‘alles met alles’ is verbonden. Met Smart City bereiken

die weinig stroom en data gebruiken
verbinding te laten maken met internet.
Zonder tussenkomst van lokale

we bijvoorbeeld meer veiligheid en comfort, efficiënter

gateways of meshnetwerken. LoRa

energieverbruik, lagere kosten en meer gezondheid.

wordt omarmd door een internationale
alliantie van toonaangevende industriële
en telecombedrijven zoals Actility,
Semtech, IBM en Cisco.
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KPN garandeert met
LoRa de jarenlange
beschikbaarheid
van een krachtig en
betrouwbaar netwerk
dat gezien wordt als
dé netwerktechnologie
voor IoT.

De perfecte combinatie

Dat maakt de lichtmast een logische plek

KPN zorgt voor LoRa, Ziut voor de toepas-

om extra apparatuur aan te koppelen.

sing. Daarmee vormen de TeleController

Van bewegingssensoren tot moderne

en het LoRa-netwerk óók de perfecte

beeldschermen die extra informatie geven.

combinatie voor toekomstige Smart City-

Zo lang het gaat om apparatuur met een

toepassingen. Immers, de ingrediënten zijn

beperkt dataverbruik, staat de combinatie

er al: een opstelpunt voor apparatuur

van TeleController en LoRa-netwerk garant

(in dit geval de lichtmast), elektriciteit en

voor talloze Smart City-toepassingen, nu

een betrouwbare netwerkverbinding.

en in de toekomst.
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Bijzondere eigenschappen
•

per lamp schakelen of dimmen

•	lokaal dim- en/of schakelregime
per dag te programmeren
•	dimregimes op afstand aan te passen
•	storingen direct gemeld aan uw eigen
backoffice of de City Control Room
van Ziut
•	aansluiting andere apparaten
mogelijk (maximaal 15).

De TeleController is gemaakt van
kunststof en past in elk armatuur.
Ondanks zijn bescheiden formaat
valt hij op door z’n eigentijdse
vormgeving.

De stuurmodule is
flexibel in te bouwen en
past in elk armatuur.

Extra gebruiksgemak
•	elk nieuw systeem automatisch
aangemeld bij OVL-beheer
•	locatie snel en foutloos geprogrammeerd,
dankzij gebruiksvriendelijke programmer
met GPS-ontvanger
•	GPS-identificatie ook te gebruiken
voor andere doelen.
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De TeleController
onderscheidt zich
door gebruiksgemak
en lage kosten

Compact
en flexibel
Past in elk armatuur

De TeleController bestaat uit twee onderdelen:

Onze experts geven u
graag meer informatie.

de LoRa-module voor de communicatie (de ‘vin’) en
een stuurmodule die de driver of vsa in het armatuur
aanstuurt. Beide onderdelen zijn compact van formaat.
Daardoor kan de LoRa-module per lichtmast op de
meest geschikte plaats worden gemonteerd: op het
armatuur, eronder, aan de uithouder of aan de mast.
Ook montage ín het armatuur is mogelijk, mits dit
geen nadelig effect heeft op het bereik.

Weinig storing, direct rendabel
Technisch vernuft en toch lage kosten? De TeleController
bewijst dat dit mogelijk is. Een gateway is niet nodig: elke
lichtmast heeft zijn eigen connectie met het LoRa-netwerk.
Hierdoor is de kans op storingen erg klein én zijn de startkosten laag. De TeleController is dus direct rendabel, ook bij
toepassing in slechts enkele lichtmasten of in kleine projecten.

Ziut Telecontroller
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Technische
mogelijkheden
Terugmeldingsopties

Dimregimes

•	storingsmelding door het meten

•

elke dag van de week een uniek dimregime;

•

maximaal 20 dimstappen per etmaal;

•

eenvoudig op afstand aan te passen;

•

blijft functioneren als netwerk uitvalt.

van spanning op de lichtbron;
•	storingsmelding door terugmelding

via de Dali-interface;
•	terugmelding van overige data

via de Dali-interface.
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Dim- en schakelopties

•	melding verbruik op basis van

•

dimmen via 1-10v;

brandtijden per dimstand.

•

dimmen via Dali-interface;

•

schakelen via relais;

•

schakelen met Dali-commando.

10 redenen
om over
te stappen
1

2

telemanagementsysteem voor uw openbare verlichting,

Overweegt u over te stappen op
de TeleController van Ziut?

met uitgebreide technische mogelijkheden.

Dan heeft u de keuze uit verschillende

Ziut biedt u een hypermodern, toekomstvast

De communicatie verloopt via het sterke en betrouwbare
LoRa-netwerk, nieuw ontwikkeld door KPN en wereldwijd ondersteund door toonaangevende bedrijven.

3

Met de TeleController heeft u lage startkosten en lage
operationele kosten.

mogelijkheden voor levering en service.
Bijvoorbeeld:
•	installatie van de TeleControllers inclusief
10 jaar communicatiekosten (een andere
termijn is ook mogelijk);
•	installatie van de TeleControllers inclusief
communicatiekosten plus extra diensten
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De TeleController is compact en past in elk armatuur.

5

De TeleController is ook toepasbaar in slechts enkele

Bijvoorbeeld: automatisch verwerken

lichtmasten of kleine projecten.

van storingsmeldingen, wijzigen van
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De TeleController is gecertificeerd voor de ALiS-interface
en is daarmee ook geschikt voor aansluiting op andere
telemanagementsystemen dan die van Ziut.
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U kunt aan elke TeleController maximaal 15 andere
apparaten koppelen (bijvoorbeeld sensoren voor

van Ziut vanuit de City Control Room.

de configuratie, meekijken via een
webportal en dynamische aansturing
van de verlichting afhankelijk van
bijvoorbeeld de verkeersdrukte;
•	aansluiting op een ander management
systeem (via ALiS).

koppeling aan het verkeersmanagementsysteem).
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De TeleController aansturen via de City Control
Room van Zuit kost u geen extra tijd; u bespaart er
juist tijd mee.
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Extra technische kennis of expertise is niet noodzakelijk.
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Vanuit de City Control Room ontzorgt Ziut u desgewenst
door directe afhandeling van storingen, bediening en
monitoring zonder uw tussenkomst.

De kosten zijn afhankelijk van uw keuze.
Voor alle opties geldt: de initiële kosten zijn
relatief laag, omdat er geen gateway nodig
is bij de TeleController. Bij een laag data
verbruik zijn de communicatiekosten ook
laag. Wij geven u hierover graag meer
informatie. Ook kunt u bij Ziut rekenen op
een duidelijke offerte.
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Doet u mee?
Wilt u ook investeren in uw lokale Smart City?
En daarmee kosten en energie besparen, de CO2-footprint verminderen
of de lichtvervuiling terugdringen? Of legt u liever het accent op meer
veiligheid op straat of de juiste sfeer, maar wilt u ook veel gebruiksgemak
en een zee aan toepassingsmogelijkheden?
Wat uw wensen of eisen ook zijn, de nieuwe, veelzijdige en toekomstbestendige
TeleController biedt u alle mogelijkheden. Ziut denkt graag met u mee voor de beste
en meest passende oplossing. Neem gerust contact met ons op voor een offerte of
voor meer informatie. Onze specialisten staan u met alle plezier te woord!
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Smart City: slimme
technologie in de stad
van de toekomst
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