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Абревиатури и съкращения

Абревиатури и съкращения

Абревиатура Наименование Описание

SLMS Street Lights Management 
System

Система за управление на улично 
осветление

CMS Central Management 
Software Софтуер за управление

SLMB Street Lights Management Box Контролер на захранващата 
касета

SMU Status Monitoring Unit Модул за следене на състоянията на 
инфраструктурата

LCU Light Control Unit Контролер на осветителното тяло

УО Улично Осветление

Въведение
АДД България разработва и внедрява интелигентни системи, чиято цел е 

управление на различни ресурси като електричество, вода, газ, топлина, освет-
ление за сгради, тунелно осветление, улично осветление и др. Те предлагат ши-
рока гама функционалности, благодарение на комбинираните в един софтуер 
възможности за управление на ресурсите. 

В настоящия документ е описана Arista технологията за управление на улично 
осветление (Arista Street Lights Management) за осигуряване гъвкав и ефективен 
контрол на уличното осветление, водеща до повишаване на качеството, пости-
гане на енергоспестяващи и икономически ползи. Описани са основните елемен-
ти и функции на системата Arista SLMS (Street Light Management System).

Експлоатацията на уличното осветление е скъпа и енергоемка. 
Градовете, регионите и местните власти, както и компаниите за 
поддръжка на обществени инфраструктури и доставчиците на 
енергия имат нужда да намерят начини за: 

 z Пестене енергията за осветление

 z Намаляване на разходите за поддръжка 

 z Повишаване качеството на уличното осветление

 z Съкращаване времето за анализ и решаване на проблеми

 z Намаляване на загуби от неоторизирани манипулации в УО

 z Възвръщаемост на инвестицията
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Въведение

 z  Надграждане с нови функции в контекста на интелигентния град,  чрез из-
ползване на възможностите на технологията в УО 

 z Лесно разширяема и управляема инфраструктура

 z  Увеличаване сигурността и безопасността по улиците и пътищата

 z Намаление на CO2 емисии

Гореспоменатите цели, могат да бъдат постигнати с използването на систе-
мата за управление на улично осветление Arista SLMS.

Arista SLMS е базирана на съвременни технологии и дава възможност за значи-
телно подобряване качеството на управление на осветлението и предоставя:

 z  Пълен контрол на разходите за улично осветление – чрез интелигентно и 
гъвкаво управление на осветители

 z  Откриване на опити за кражби на електроенергия от УО

 z  Постигане на ниски експлоатационни разходи и ефективно управление - ав-
томатизирано събиране на данни от осветителните тела и захранващите 
касети и осигуряване на незабавна информация (тип, време на възникване, 
местоположение) за настъпили проблеми в уличното осветление

 z  Управление на различни типове осветители индивидуално (чрез вграждане на 
контролери за управление) и групово в пълна интеграция с всички функции на 
системата за управление

 z  Непрекъснат мониторинг на всички елементи от управляващата и изпълни-
телната част на инфраструктурата на улично осветление

 z  Лесно разширяема инфраструктура на уличното осветление

 z  Изграждане на съвременни радио комуникационни мрежи със сензори и ус-
тройства в контекста на интелигентния град.

Arista SLMS е изградена за ефективна и ефикасна работа, като предлага на по-
требителите лесен начин за навигация, визуализация и управление на процесите 
чрез лесен за работа web интерфейс. Чрез системата, крайният потребител из-
ползва инструмент за създаване и обработка на статистически данни, улесня-
вайки процесите по изготвяне на анализи и вземане на решения.
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Описание на системата

Описание на системата
АДД България предоставя техническо решение за система за управление на ос-
ветлението, която включва контролери за индивидуално управление на освети-
тели, контролер в уличната касета за групово управление на клонове с освети-
тели и централизиран софтуер, с който се извършва управление на процесите и 
анализ на данните от уличното осветление. Освен управление на работните ре-
жими на уличното осветление се извършва и непрекъснато наблюдение на със-
тоянието на системата в реално време - информация за състоянието на всич-
ки елементи, от които е изградена системата на УО и информация за възникнали 
грешки и опити за неоторизирана манипулация.

Система Arista предоставя възможност за индивидуално и/или групово управле-
ние на улично осветление в зависимост от уличната инфраструктура и от спе-
цификата на поставените изисквания за управление на такава система.

 Архитектура на системата 
Системата за управление на уличното осветление Arista SLMS (Street Light 
Management System) се състои от три компонента:

 z  Контролер на захранващата касета Arista SLMB (Street Light Management 
Box) – изпълнява контролни, измервателни и комуникационни функции 

 z  Индивидуални управляващи контролери Arista LCU (Light Control Unit) на осве-
тители – при изграждане на система за индивидуално управление 

 z  Център за управление Arista CMS (Central Management Software).

Управление
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Serial number: 1801030001
Manifactured: JAN 2018
Made in EU

ADD Bulgaria Ltd.
141V Vasil Aprilov blvd.
4027 Plovdiv, Bulgaria
www.add-bg.com

ISM Band 868Mhz, 25mW ERP

Q Band 850/900/1800/1900 Mhz, Class B

Electricity meter (isolated inputs):
Current inputs: 3 x max 50 A
Voltage inputs: 3 x max 260 V, 50 Hz

Relay: SPDT, 8(2) A, 250 VAC
Digital inputs:  (isolated) 3000 VDC
Voltage source: + 12 VDC / 100 mA

Quad core 1.2 MHz
Model: SLMB2-1T2
Power supply: 230VAC, 50Hz, max 0.6A
Battery: LI-ion 3.7V/2600mAh
Ethernet: LAN 10/100 Mbps
USB: USB 2.0
Protection class: IP 54
Operating temperature: -20 OC ÷ +60 OC
Operating humidity: 0 ÷ 90 % RH

Voltage range: 0 ÷ 250 VAC Impedance: ON voltage level: >180 VAC OFF voltage level: < 150 VAC

Табло УО

Управление на захранващи линии

Контролер на
осветителя

RF Mesh network

Контролер на 
захранващата 
инфраструктура 

GPRS/3G/4G

Фигура 1 – Arista 
система за 
управление на 
улично осветление 
(с възможност 
за индивидуално 
управление на 
всеки осветител)
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Описание на системата

Функции на система АRISTA
 z  Уеб-базиран софтуер за управление на всички контролери в системата на 

уличното осветление, с контрол на достъпа

 z  Дистанционно управление - включване и изключване на уличното осветление 
по предварително зададен автоматичен график или по заявка 

 z  Дистанционна конфигурация и промяна на работните графици на уличното 
осветление

 z  Автоматично управление на осветлението - отместване на времената за 
включване и изключване на УО за всеки ден от годината, спрямо местополо-
жението и часовете на изгрев и залез

 z  Управление на отделни осветители (график за димиране при индивидуално 
управление) и/или на група осветители (график за управление на захранващи 
линии в табло УО)

 z  Мониторинг на енергийни и функционални параметри на осветителите и 
захранващите табла на УО в реално време

 z  Бърз анализ на възникнали проблеми - визуално представяне на засегнатата 
инфраструктура и типа на проблема

 z  Незабавно известяване (имейл нотификация) при настъпване на проблеми и 
събития в УО

 z  Измерване на електрически параметри (консумирана електрическа енер-
гия, стойности за напрежение, ток и мощност по конфигурируем период на 
измерване)

 z  Информация за отклонение (повишаване/понижаване) на консумираната 
енергия за всяко табло УО спрямо очакваната референтна стойност

 z  Пълен мониторинг на всички елементи от захранващото табло УО в реално 
време – главни предпазители, превключватели, предпазители по управлява-
щи клонове, допълнително защитно оборудване, тампер бутони и др.

 z  Идентифициране и известяване при отчитане на опити за манипулация и 
нерегламентирано отваряне на табло УО

 z  Информация за неработещи осветители, с възможност за определяне на 
точното им местоположение

 z  Незабавно известяване (имейл нотификация) при отчитане на некоректно 
състояние на елемент от захранващо табло УО или при отчитане на откло-
нение спрямо автоматичния режим за управление на осветлението

 z  Автономна работа на системата за контрол и мониторинг при продължи-
телно прекъсване на захранването и/или отпадане на комуникационната 
връзка
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Описание на системата

 z  Възможност за добавяне и премахване на консуматори на енергия различни 
от тези за улично осветление (отчитане на данни за състояния и за кон-
сумираната от тях енергия)

 z  Възможности за надграждане с допълнителни функции и взаимодействие с 
външни системи

Чрез системата за управление на улично осветление Arista SLMS се предоста-
вя възможност за:

 z  Индивидуално управление на осветители – всеки осветител се управля-
ва независимо от останалите с помощта на индивидуален контролер Arista 
LCU (с възможност за външен или вътрешен монтаж, в зависимост от дизай-
на на осветителя) 

 z  Групово управление на клонове с осветители – чрез контролер Arista 
SLMB се управлява група от осветители/клонове, чрез комутиране на 
захранващи линии по зададен автоматичен график

Фигура 2 – LCU- 
контролери за 
индивидуално 
управление на 
осветители

Фигура 3 – 
SLMB-контролер 
за групово 
управление на 
осветители
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Контролер за индивидуално управление на осветител LCU

 z  Смесено управление – осветлението е изцяло управлявано от контроле-
ри SLMB, а отделни осветели/група осветители в някои части от линията/
района се контролират индивидуално, чрез контролер LCU, в съответствие 
със зададен работен сценарии (спрямо натовареността, класът на улицата 
или допълнителни изисквания)

Управлението на уличното осветление се извършва автоматично (по график, из-
числен спрямо предварително зададени критерии) или по заявка (с команда от 
центъра за управление) според изискванията на клиента.

Индивидуалните контролери (LCU) в осветителите автоматично изграждат 
двупосочна радио комуникационна мрежа на (868 MHz) с контролерите SLMB в 
уличните касети. Устройствата SLMB и центърът за управление Arista CMS са 
свързани посредством GPRS/3G комуникация, която позволява двупосочния и не-
прекъснат трансфер на данни и команди. Управлението и наблюдението на всич-
ки устройства в системата за улично осветление и данните от тях се изпълня-
ва от Център за управление Arista CMS чрез web–базиран интерфейс.

Посредством модул за наблюдение в устройство SLMB се извършва мониторинг 
в реално време на таблото на улично осветление – отчитане на състоянията 
на захранващите линии, на предпазителите и на изпълнителните елементи. При 
наличие на неизправност (изменение/отклонение) незабавно се изпраща инфор-
мация до центъра за управление Arista CMS - място и време на настъпване на 
идентифицирания проблем/неизправност.

Контролер за индивидуално управление на осветител LCU
Контролер LCU изпълнява следните основни функции в системата за управление 
на уличното осветление:

 z  Управление работата на осветителя (димиране) чрез интерфейс 0-10V – 
автоматично по зададен график или по команда, изпратена от центъра за 
управление Arista CMS

 z  Измерване на електрически параметри на осветителя, чрез интегриран ед-
нофазен електромер – ток, напрежение, мощност, консумирана енергия

 z  Отчитане параметри на околната среда, чрез допълнителни сензори (опция)

 z  Изграждане на двупосочна радио комуникация с контролерите SLMB в улич-
ните касети и mesh мрежа с други контролери LCU

 Забележка:  Процесът на изграждане на радио мрежа и регистриране в центъра за 
управление Arista CMS при първоначална инсталация на осветители с 
индивидуални контролери за управление е напълно автоматизиран. След 
успешна регистрация в центъра за управление контролерът LCU може 
да бъде дистанционно конфигуриран.
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Контролер на захранващата касета SLMB

 z  Автоматична синхронизация на час с център за управление Arista CMS и съх-
ранение, чрез вградена батерия

 z  Записване на възникнали събития с подробна информация за техния тип и 
време на възникване

 z  Трансфер на данни – комуникацията между устройството LCU и центъра за 
управление за изпращане на данните е автоматизиран процес по предвари-
телно зададен конфигурируем график, изпратена от центъра Arista CMS

 z  Съхранение на измерените параметри - данните се съхраняват в енергонеза-
висима памет на устройството до момента на тяхното изпращане към цен-
търа Arista CMS.

 z Дистанционно управление на работата на контролерa

В случай на прекъсване на комуникацията с контролера в уличната касета SLMB 
или центъра за управление Arista CMS, устройство LCU може да работи авто-
номно, като в този случай работния му режим (график за димиране) и измерва-
нето на електрически параметри на осветителите, не се нарушават. Измер-
ваните електрически параметри се съхраняват в устройството, а тяхното 
изпращане се извършва в момента, в който се възобнови връзката с центъра за 
управление.

Контролер на захранващата касета SLMB
Комуникационните и контролни функции за групово управление на осветители 
(клонове) се изпълняват от Контролера на захранващата касета (табло УО) 
Arista SLMB.

Arista SLMB управлява клонове с осветители, чрез комутиране на захранващите 
линии (посредством вградени управляващи релета) спрямо зададен автомати-
чен график. В система за УО с индивидуално управление на осветители изпълня-
ва и функцията на комуникационно устройство за изграждане на радио мрежа и 
трансфер на данни и команди между индивидуалните контролери LCU (в освети-
телите) и центъра за управление Arista CMS. 

Arista SLMB изпраща информация (измервателни параметри и състояния) до 
центъра за управление, чрез VPN тунел през GPRS/3G, а в обратна посока се из-
пращат команди от центъра за управление до устройството и до контролери-
те за индивидуално управление LCU.

Контролерът на захранващата касета SLMB участва в изчислението на балан-
са на консумираната енергия на управляваната от него инфраструктура на УО, 
чрез интегриран електромер с висока точност, който измерва енергия, напреже-
ние, ток и мощност по три фази.
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Контролер на захранващата касета SLMB
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Serial number: 1801030001
Manifactured: JAN 2018
Made in EU

ADD Bulgaria Ltd.
141V Vasil Aprilov blvd.
4027 Plovdiv, Bulgaria
www.add-bg.com

ISM Band 868Mhz, 25mW ERP

Q Band 850/900/1800/1900 Mhz, Class B

Electricity meter (isolated inputs):
Current inputs: 3 x max 50 A
Voltage inputs: 3 x max 260 V, 50 Hz

Relay: SPDT, 8(2) A, 250 VAC
Digital inputs:  (isolated) 3000 VDC
Voltage source: + 12 VDC / 100 mA

Quad core 1.2 MHz
Model: SLMB2-1T2
Power supply: 230VAC, 50Hz, max 0.6A
Battery: LI-ion 3.7V/2600mAh
Ethernet: LAN 10/100 Mbps
USB: USB 2.0
Protection class: IP 54
Operating temperature: -20 OC ÷ +60 OC
Operating humidity: 0 ÷ 90 % RH

Voltage range: 0 ÷ 250 VAC Impedance: ON voltage level: >180 VAC OFF voltage level: < 150 VAC

Табло УО Управление на захранващи линии

Контролер на 
захранващата 
инфраструктура 

GPRS/3G/4G

В случай на отпадане на комуникацията между устройство SLMB и центъра 
за управление Arista CMS, устройство SLMB може да работи автономно, като 
в този случай работния му режим, измерването на електрически параметри и 
включването/изключването (автоматичен график) на захранващите линии на 
осветителите не се нарушават. Измерените електрически параметри се съхра-
няват в устройството, а тяхното изпращане се извършва в момента, в който 
се възобнови връзката с центъра за управление. Вграденият електромер на ус-
тройството позволява да се извършва енергиен баланс за консумираната енер-
гия за всяка захранваща линия/фаза отделно и сумарно (за трите фази), при ин-
дивидуално управление на УО.

E1 E2 E3 ...

E (SLMB) = E1 + E2 + E3 ... + En

... En

... ... ... ...

... ...
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Serial number: 1801030001
Manifactured: JAN 2018
Made in EU

ADD Bulgaria Ltd.
141V Vasil Aprilov blvd.
4027 Plovdiv, Bulgaria
www.add-bg.com

ISM Band 868Mhz, 25mW ERP

Q Band 850/900/1800/1900 Mhz, Class B

Electricity meter (isolated inputs):
Current inputs: 3 x max 50 A
Voltage inputs: 3 x max 260 V, 50 Hz

Relay: SPDT, 8(2) A, 250 VAC
Digital inputs:  (isolated) 3000 VDC
Voltage source: + 12 VDC / 100 mA

Quad core 1.2 MHz
Model: SLMB2-1T2
Power supply: 230VAC, 50Hz, max 0.6A
Battery: LI-ion 3.7V/2600mAh
Ethernet: LAN 10/100 Mbps
USB: USB 2.0
Protection class: IP 54
Operating temperature: -20 OC ÷ +60 OC
Operating humidity: 0 ÷ 90 % RH

Voltage range: 0 ÷ 250 VAC Impedance: ON voltage level: >180 VAC OFF voltage level: < 150 VAC

Табло УО

 

Фигура 4 – 
Arista система 
за групово 
управление на 
улично осветление

Фигура 5 - Баланс 
на консумираната 
енергия (при 
индивидуално 
управление на 
осветлението)
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Контролер на захранващата касета SLMB

 Измерените стойности на електрическите параметри от електромера на 
SLMB служат за изготвяне на различни видове справки, чрез които може да бъде 
направен анализ за пиково изменение на измерените параметри (ток, напреже-
ние, мощност), понижаване или повишаване на консумираната енергия, спрямо 
очакваната стойност за съответния район/клон или сравняване на параметри 
за два периода. 

Функции на устройство SLMB
 z   Управление на захранващите линии на свързаните към него осветители, ба-

зирано на предварително зададен автоматичен график или чрез команда от 
Arista CMS

 z  Непрекъснат мониторинг на входно/изходните предпазители и прекъсвачи, 
монтирани в захранващото табло на УО 

 z  Незабавно известяване при неоторизиран достъп (отваряне на захранващо-
то табло на уличното осветление) 

 z  Измерване на електрически параметри - консумирана енергия, мощност, на-
прежение, ток

 z  Автоматична синхронизация на час и дата от NTP сървър

 z  Запис на възникнали събития с подробна информация за техния тип и време 
на възникване

 z  Трансфер на данни – комуникацията между устройството и центъра за упра-
вление е автоматизиран процес, спрямо предварително зададен график 

 z  Изграждане на комуникационна мрежа тип mesh или други (RF мрежи) за до-
пълнителна функционалност за IoT приложения

 z  Съхранение на измерените параметри – всички данни се съхраняват в енер-
гонезависима памет на устройството, до момента на тяхното изпращане 
към Arista CMS 

 z  Промяна на работен режим:

 f  Автоматичен режим – управлението на осветители се извършва на база 
автоматично изчислен график, който отчита сезонни настройки (зимно/
лятно часово време), географска позиция на устройството (спрямо коор-
динатите на устройството/табло УО) и зададените отмествания  от 
часовете на изгрев и залез за всеки ден

 f  Ръчен режим – управлението на осветители се извършва на база на из-
пратени команди от центъра за управление.

 z Географска позиция (адрес на устройството) :

 f  Спрямо местоположението на устройството и точното време на изгрев 
и залез, автоматично се изчислява съответното изместване за всеки ден 
от годината.
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Контролер на захранващата касета SLMB

 z Дистанционно конфигуриране на параметри:

 f  Конфигурация на управляващите вериги – включване/изключване на 
захранващото нап режение (по автоматичен график или чрез заявка, из-
пратена от  Arista CMS). 

 f  График за измерване и изпращане на данни – настройка на честотата за 
измерване на параметри и изпращането им към Arista CMS.

 f  Измерване на електрически параметри – мощност, ток, напрежение, и 
консумирана енергия за всяка фаза отделно 

 f  Географски координати

 f  Сезонни настройки – автоматична промяна на работния график на ус-
тройството в зависимост от лятно/зимно часово време

 Устройство SLMB осъществява пълен мониторинг на всички изпълнителни и за-
щитни елементи монтирани в захранващите табла на УО.

Системата предоставя възможност за следене на състоянията в реално време 
и отчитане на:

 z  Наличие на захранване към таблото на уличното осветление

 z  Състояние на главните предпазители на табло УО

 z  Състояние на изпълнителните елементи – превключватели

 z  Състояние на управляващите вериги от SLMB

 z  Състояние на предпазителите към отделните клонове (фази) на уличното 
осветление

 z  Наличие на захранване към разклоненията по всеки клон отделно (фази)

 z  Следене за правилното изпълнение на автоматичния график за управление  
на осветлението

 z  Състояние на тампер бутони за отваряне на врата на табло УО

 z  Опити за манипулации в управляващото оборудване (устройство SLMB)

Конфигурацията на мониторинга спрямо различните изпълнения на таблата 
както и техните очаквани със тояния в зависимост от работния режим на ус-
тройството се извърша в центъра за управление Arista CMS.

SLMB следи състоянията в електрическото табло и при възникване на проблем 
(например: отпадане на захранваща фаза, изгорял предпазител, дефектирал кон-
тактор, отпадане на клон от уличното осветление, проблем в управляващите 
релета и т.н.) изпраща незабавно аларма до управляващия център Arista CMS. По 
този начин системата за управление на улично осветление Arista CMS следи не-
прекъснато за възникване на проблеми в електрическите табла и точно опреде-
ля вида им. С предоставяне на такава информация времето и разходите за лока-
лизиране, идентифициране и отстраняване на проблеми се намалява значително.
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Функции на центъра за управление на улично осветление
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Serial number: 1801030001
Manifactured: JAN 2018
Made in EU

ADD Bulgaria Ltd.
141V Vasil Aprilov blvd.
4027 Plovdiv, Bulgaria
www.add-bg.com

ISM Band 868Mhz, 25mW ERP

Q Band 850/900/1800/1900 Mhz, Class B

Electricity meter (isolated inputs):
Current inputs: 3 x max 50 A
Voltage inputs: 3 x max 260 V, 50 Hz

Relay: SPDT, 8(2) A, 250 VAC
Digital inputs:  (isolated) 3000 VDC
Voltage source: + 12 VDC / 100 mA

Quad core 1.2 MHz
Model: SLMB2-1T2
Power supply: 230VAC, 50Hz, max 0.6A
Battery: LI-ion 3.7V/2600mAh
Ethernet: LAN 10/100 Mbps
USB: USB 2.0
Protection class: IP 54
Operating temperature: -20 OC ÷ +60 OC
Operating humidity: 0 ÷ 90 % RH

Voltage range: 0 ÷ 250 VAC Impedance: ON voltage level: >180 VAC OFF voltage level: < 150 VAC

Функции на центъра за управление на улично осветление

Автоматична регистрация на устройствата от системата
 z  Автоматична идентификация на устройствата в процеса на регистрация

 z  Автоматично изграждане на радио комуникационната мрежа между контро-
лерите LCU в осветителите и контролерите SLMB в уличните касети

 z  Валидация на параметрите, които идентифицират устройството

 z  Съхранение на данни за всяко от регистрираните устройствата в системата

 z  Мониторинг на информация за всички регистрирани устройства в 
системата.

Структурна организация на устройствата от системата за 
осветление според различни изисквания

 z  Възможност на създаване и редакция на структурни единици според различ-
ните изисквания на потребителите

 z  Конфигуриране на нивото на достъп до всяка структурна единици според 
различните потребителски профили (роли) създадени в системата

 z  Гъвкави методи за търсене на устройства от системата в създадените 
структурни единици.

Фигура 6 - 
Генериране на 
аларма –  
местоположение 
и вид на 
отклонението



14–19www.add-bg.comКъм съдържанието

Функции на центъра за управление на улично осветление

Управление на аларми
 z   Конфигурация на типове аларми, които да се генерират от устройствата 

от системата за осветление според типа им

 z  Визуализация на всички генерирани аларми от различни елементи на 
системата

 z  Конфигурация на дейностите, които ще бъдат предприети, с цел обработ-
ка на аларми

 z   Пренасочване на аларми към други потребители или към външни системи

 z  Преглед историята на всички възникнали събития от избрано устройство

 z  Преглед на история и възможност за филтрация на информацията относно 
всички обработени аларми

 z  Определяне на достъп на потребителите за визуализация и работа с различ-
ните типове аларми.

Синхронизация на час и дата на елементите от системата
 z  Дистанционна непрекъсната синхронизация на часовника на крайните упра-

вляващи контролери LCU 

 z  Дистанционна непрекъсната синхронизация на часовника на контролер SLMB 
- автоматично с Arista CMS (NTP сървър).

Справки и анализи
Центърът за управление Arista CMS осигурява различни видове справки на база 
получените измервателни данни. 

 z  Анализ на консумирана енергия

 z  Справки за аларми и събития – генерирани аларми при отклонение от гранич-
ни стойности/лимити

 z  Справки за качествени и технически параметри на захранваща и комуника-
ционна мрежи

 z  Справки за конфигурации на контролерите

 z  Справки за достъп и дейности на потребителите.

Управление на устройствата от системата, според тяхно-
то местоположение

 z  Възможност на създаване на адресни структурни единици според точните 
координати на устройствата

 z  Импортиране на информация за местоположението на елементи от 
системата
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Функции на центъра за управление на улично осветление

 z  Конфигуриране на нивото на достъп до адресна структурна единици според 
различните потребителски профили създадени в системата

 z  Гъвкави методи за търсене на елементи от системата в създадените адрес-
ни структурни единици

 z  Преглед на последно генерирани аларми от елементите на системата, по-
средством тяхното точно местоположение (използване на карта)

 z  Възможност за добавяне на допълнителна информация за елементи от сис-
темата пряко свързани с тяхното местоположение.

Дистанционно обновяване на софтуерната версия на ус-
тройствата от системата

 z  Възможност за създаване на шаблони според, кои то да се извършва автома-
тично обновяване на устройствата от системата

 z  Преглед на текущия статус на приложения процес по обновяване на софту-
ерната версия на устройства от системата

 z  Съхранение и възможност за визуализация на история на приключили 
обновявания.

Автоматизирано изпълнение на задачи по предварително за-
даден график

 z  Конфигуриране за автоматичен процес за експортиране на данни от 
системата

 z  Конфигуриране за автоматичен процес за импортиране на данни в системата

 z  Конфигуриране за автоматичен процес за генериране на справки от 
системата

 z  Преглед на приключили процеси и изходни файлове по изпълнение на задачи по 
предварително зададен график.

Управление на нивото на достъп до функциите на центъра за 
управление

 z  Възможност за създаване на нови потребителски профили за достъп до цен-
търа за управление

 z  Възможност за създаване на потребителски роли, обединяващи правата на 
достъп на различни потребители на системата

 z  Конфигуриране на достъпа на потребители до отделни структурни единици

 z  Конфигуриране на достъпа на потребители до отделни менюта и функции в 
Arista CMS
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Функции на центъра за управление на улично осветление

 z  Конфигуриране на нивото на достъпа на потребителите до различните ти-
пове елементи (устройства) от системата

 z  Конфигуриране на нивото на достъп на потребителите до различните ти-
пове аларми на системата (според типа устройство)

 z  Възможност за прегледа на хронологията на извършване на операции на все-
ки от потребителите на системата.

Експортиране на данни от системата
 z  Конфигурация на шаблон, по който ще се извършва експортирането на дан-

ни от системата

 z  Конфигурация на времевия интервал, за който ще се извършва експортира-
нето на данни от системата

 z  Възможност за допълнителна обработка и съхранение на експортираните 
данни спрямо изискванията на потребителите

 z  Конфигурация на формата на файла, в който ще се експортират данни от 
системата

 z  Конфигуриране на автоматизиран процес за експортиране на данни от 
системата.

Импортиране на данни в системата
 z  Конфигурация на шаблон, по който ще се извършва импортирането на дан-

ни в системата

 z  Конфигурация на времевия интервал и устройствата, за които ще се из-
вършва импортирането на данни от системата

 z  Валидиране на данните, които ще се импортират в системата

 z  Конфигуриране на автоматизиран процес за импортиране на данни в 
системата

 z  Импортиране на конфигурация на устройствата от системата в зависи-
мост от техния тип.

Конфигурация на елементи от системата
 z  Извличане на конфигурационни параметри за съответния тип устройство

 z  Задаване на конфигурационни параметри за съответния тип устройство

 z  Дистанционна промяна на текущия режим на работа на устройствата – 
промяна на работни графици, преминаване в ръчен режим и др.
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Функции на центъра за управление на улично осветление

 z  Преглед на история на извършени конфигурации на устройства от системата

 z  Мониторинг на статуса на заявка за извличане/задаване на конфигурацио-
нен параметър

 z  Автоматично прилагане на конфигурация (според типа устройство) в про-
цеса на регистрация на устройствата.

Конфигурация на наблюдението на състояния
 z  Конфигурация на шаблони за следене на състоянията на елементи в захран-

ващото табло на осветлението

 z  Задаване на конфигурационни шаблони към различни инфраструктури (табла)

 z  Преглед на всички генерирани отклонения спрямо състоянията зададени в 
шаблона.

Следене на опити за манипулации и технически проблеми
 z  Създаване на критерии, по които да се следи за правилната работа на УО. 

Идентифициране на опити за  манипулации или възникнали проблеми в ин-
фраструктурата на УО

 z  Конфигурация на аларма при отчитане на неоторизиран достъп

 z  Хронология за генерираните аларми при неоторизиран достъп.
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Serial number: 1801030001
Manifactured: JAN 2018
Made in EU

ADD Bulgaria Ltd.
141V Vasil Aprilov blvd.
4027 Plovdiv, Bulgaria
www.add-bg.com

ISM Band 868Mhz, 25mW ERP

Q Band 850/900/1800/1900 Mhz, Class B

Electricity meter (isolated inputs):
Current inputs: 3 x max 50 A
Voltage inputs: 3 x max 260 V, 50 Hz

Relay: SPDT, 8(2) A, 250 VAC
Digital inputs:  (isolated) 3000 VDC
Voltage source: + 12 VDC / 100 mA

Quad core 1.2 MHz
Model: SLMB2-1T2
Power supply: 230VAC, 50Hz, max 0.6A
Battery: LI-ion 3.7V/2600mAh
Ethernet: LAN 10/100 Mbps
USB: USB 2.0
Protection class: IP 54
Operating temperature: -20 OC ÷ +60 OC
Operating humidity: 0 ÷ 90 % RH

Voltage range: 0 ÷ 250 VAC Impedance: ON voltage level: >180 VAC OFF voltage level: < 150 VAC

Табло УО

Имейл известяване
При установяване на неизправност в таблата и/или отклонение в стойностите 
на електрическите параметри, системата генерира незабавно имейл до отори-
зирани лица на техническия екип/оператори, съдържащ информация за:

 z Местоположение на таблото, в което е установено наличие на отклонение

 z  Адрес и наименование на таблото (предварително зададена системна 
информация)

Фигура 7 - 
Визуализация 
на засегната 
инфраструктура
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 z  Детайлна информация за установените проб леми в табло УО

 z  Установени отклонения в стойността на електрическите параметри спря-
мо референтните (за съответното табло УО)

 z  Времето на настъпване на несъответствието / отклонението

 z  Визуализация на принципна електрическа схема на таблото.

Мащабируемост на системата
Arista SLMS може лесно да бъде разширена в съответствие с изискванията на 
управляемата среда за улично осветление. Тя може да бъде надградена и разши-
рена чрез:

 z  Добавяне на комуникационни и изпълнителни устройства – контролери 
SLMB

 z  Добавяне на нови осветители (с опция за индивидуално управление, чрез мон-
тиране на контролер LCU към всеки осветител) 

Дизайнът на архитектурата позволява увеличаване на броя на управляваните 
осветители и има за цел лесно и бързо надграждане и разширение на системата 
на уличното осветление. 
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Serial number: 1801030001
Manifactured: JAN 2018
Made in EU

ADD Bulgaria Ltd.
141V Vasil Aprilov blvd.
4027 Plovdiv, Bulgaria
www.add-bg.com

ISM Band 868Mhz, 25mW ERP

Q Band 850/900/1800/1900 Mhz, Class B

Electricity meter (isolated inputs):
Current inputs: 3 x max 50 A
Voltage inputs: 3 x max 260 V, 50 Hz

Relay: SPDT, 8(2) A, 250 VAC
Digital inputs:  (isolated) 3000 VDC
Voltage source: + 12 VDC / 100 mA

Quad core 1.2 MHz
Model: SLMB2-1T2
Power supply: 230VAC, 50Hz, max 0.6A
Battery: LI-ion 3.7V/2600mAh
Ethernet: LAN 10/100 Mbps
USB: USB 2.0
Protection class: IP 54
Operating temperature: -20 OC ÷ +60 OC
Operating humidity: 0 ÷ 90 % RH

Voltage range: 0 ÷ 250 VAC Impedance: ON voltage level: >180 VAC OFF voltage level: < 150 VAC
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Manifactured: JAN 2018
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ADD Bulgaria Ltd.
141V Vasil Aprilov blvd.
4027 Plovdiv, Bulgaria
www.add-bg.com

ISM Band 868Mhz, 25mW ERP

Q Band 850/900/1800/1900 Mhz, Class B

Electricity meter (isolated inputs):
Current inputs: 3 x max 50 A
Voltage inputs: 3 x max 260 V, 50 Hz

Relay: SPDT, 8(2) A, 250 VAC
Digital inputs:  (isolated) 3000 VDC
Voltage source: + 12 VDC / 100 mA

Quad core 1.2 MHz
Model: SLMB2-1T2
Power supply: 230VAC, 50Hz, max 0.6A
Battery: LI-ion 3.7V/2600mAh
Ethernet: LAN 10/100 Mbps
USB: USB 2.0
Protection class: IP 54
Operating temperature: -20 OC ÷ +60 OC
Operating humidity: 0 ÷ 90 % RH

Voltage range: 0 ÷ 250 VAC Impedance: ON voltage level: >180 VAC OFF voltage level: < 150 VAC
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Serial number: 1801030001
Manifactured: JAN 2018
Made in EU

ADD Bulgaria Ltd.
141V Vasil Aprilov blvd.
4027 Plovdiv, Bulgaria
www.add-bg.com

ISM Band 868Mhz, 25mW ERP

Q Band 850/900/1800/1900 Mhz, Class B

Electricity meter (isolated inputs):
Current inputs: 3 x max 50 A
Voltage inputs: 3 x max 260 V, 50 Hz

Relay: SPDT, 8(2) A, 250 VAC
Digital inputs:  (isolated) 3000 VDC
Voltage source: + 12 VDC / 100 mA

Quad core 1.2 MHz
Model: SLMB2-1T2
Power supply: 230VAC, 50Hz, max 0.6A
Battery: LI-ion 3.7V/2600mAh
Ethernet: LAN 10/100 Mbps
USB: USB 2.0
Protection class: IP 54
Operating temperature: -20 OC ÷ +60 OC
Operating humidity: 0 ÷ 90 % RH

Voltage range: 0 ÷ 250 VAC Impedance: ON voltage level: >180 VAC OFF voltage level: < 150 VAC

VPN
Arista SLMS

VPN
Arista SLMS

VPN
Arista SLMS

GSM / GPRS
Мобилни оператори

Firewall База данни

Фигура 8 - 
Архитектура 
на система 
Arista SLMS за 
управление 
на улично 
осветление.
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