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Основно описание

Arista LCU1-A (Light Control Unit) е проектиран 
да работи като част от системата за управ-
ление Arista. Контролерът за индивидуално 
управление предоставя възможност за из-
мерване и събиране на данни, както и изпъл-
нение на команди, изпратени от центъра за 
управление Arista CMS (Central Management 
Software). Контролерът Arista LCU1-A се ин-
тегрира външно към корпуса на осветителя. 
Посредством индивидуалните контролери се 
изгражда двупосочна RF mesh комуникаци-
онна мрежа.

Контролерът осигурява:

  Димиране на осветителя от 0 до 100% – 
базирано на предефинирани графици (авто-
матично) или с команди (по заявка) от центъ-
ра за управление Arista CMS;

  Регистрация на събития, следене на състо-
яние, технически и електрически параметри 
на осветителя.

Област на приложение

  Индивидуално управление на осветители:

  улично осветление

  тунели

  сгради

  Контролни и комуникационни функции
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Основни функции

  Измерване на консумираната енергия на 
осветителя, чрез вграден електромер с цел 
изчисление на енергиен баланс в осветител-
ната инфраструктура;

  Двупосочна комуникация,  чрез вграден 
радио модул с управляващия център през 
Arista SLMВ (Street Lights Management Box - 
Контролер в уличната касета);

  Синхронизация на вградения часовник за 
реално време от Arista CMS; 

  Отдалечено обновяване на софтуера на 
контролера;

  Отдалечена конфигурация на параметри-
те на LCU1-A от Arista CMS;

  Измерване на енергия, ток, напрежение, 
мощност, температура, работни часове, пус-
кове на осветителя.

Изпращане на данни 

  По предварително дефинирани графици:

  При заявка;

  При събитие.

Изпълнение на команди

  Димиране 0-100%;

  Задаване на работни графици за димиране;

  Интервали на отчитане и изпращане на 
данни.

Работни графици

  Задаване на работни графици (периоди на 
димиране) от управляващия център; 

  Задаване режима на работа (автомати-
чен/ръчен режим) и степен на димиране 
(0-100%);

Събития

  Регистриране на събития и генериране на 

аларми към управляващия център;

Комуникация

  Двупосочна радио комуникация с контро-
лера на уличната касета (Arista  SLMB) на 868 
MHz – mesh комуникационна мрежа;

Управление и мониторинг 

  Отдалечено – от Arista CMS.

Памет 

  Енергонезависима – за запис на данни.

Часовник за реално време

  Вграден часовник, осигуряващ точното 
отчитане на данни, събития и изпълнение на 
графици;

  Периодична синхронизация на часовника 
(от контролера на уличната касета).

Контрол на осветител (LED драйвер)

  Интерфейси 0-10V;

  Вградено реле.

Защита 

  Изключване/включване на осветител при 
настъпване на определени събития.

Конфигурация и обновяване на 
софтуера 

  Отдалечено от управляващия център през 
контролера на уличната касета Arista SLMB  
(чрез GPRS и RF комуникация).

Монтаж 

  Външен – на корпуса  на осветителя/на 
захранващия стълб.

Допълнително захранване 

  Поддържане на вътрешния часовник  при 
отпадане на захранването.
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Технически параметри 

Захранване 230 VAC ±10%

Захранваща честота 50Hz (220V)

Работна температура -30°C ÷ 70°C

Размери 86 х 76 x 50 mm

Тегло 0,3 kg

IP защита IP65

Радио честота 868 MHz

Тип на комуникация RF mesh network

Радио обхват max 500 m LOS

Мрежова сигурност AES 128

Максимална консумация max 1.5 W

Функции 
Димиране Интерфейс 0 - 10V

Степен на димиране 0 – 100%

Програмируем график на 
димиране

Отдалечено -  от Arista 
CMS

Измервателни 
параметри

U, I, P, Wh

Управление на драйве-
ра на осветител (HID/LED 
драйвери)

Отдалечено управление 
чрез команди от Arista 
CMS

Сигнализация за възник-
нали грешки/ проблеми

Генериране на аларми

Интегриран еднофазен 
електромер *

A/V/W/kWh

* Използва се за измервания и анализ на параметри на 
ел. инфраструктура и не е предназначен за търговско 
измерване.
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Стандарти

Директива за съоръженията на ниско на-
прежение 2014/35/EU 

EN60950-1:2006+A11+A1+A12+A2

Директива за електромагнитна съвмести-
мост (EMC Directive) 2014/30/EU

EN55032:2015+AC:2016 EN61000-3-2:2014 

EN61000-3-3:2013, EN55024:2010 
EN61000-4-2:2009 

EN61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010 
EN61000-4-4:2012 

EN61000-4-5:2014, EN61000-4-6:2014

EN61000-4-8:2010, EN61000-4-11:2004 EN 
300220-1

WEEE директива 2012/19/EU
RoHs директива 2011/65/EU


