Flexibel miljösmart styrning av gatubelysning.
Med GSE får du bättre kontroll och styrning av gatubelysningen.
Gatubelysning – GSE
Vi vet att gatubelysning är en viktig
del i samhället och har sedan 90talet levererat marknadens modernaste webbaserade styrsystem för
gatubelysning. GSE är framtagen
för att styra belysning effektivt och
miljösmart med låga kostnader.
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Visuell överblick och kontroll av hela
belysningsanläggningens aktuella
status sker enkelt via kartbilder.
Systemet hanterar olika nivåer av
kartbilder till exempel kommun- och
områdeskartor.

Förenkla vardagen
Administrera själv din belysning via
webben. Hantera dina tänd- och
släckscheman samt övervakning
från ett ställe. Ingen egen hårdvara,
inloggning sker flexibelt med olika
behörighetsnivåer via dator, surfplatta
eller mobiltelefon.
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Gatubelysning – GSE

Enkel drift och administration
• Styrenheten levereras komplett. Allt i en
enhet och redo för driftsättning vid leverans
• Ingång för ljusmätare eller skymningsrelä.
Med GSE behövs bara en givare för hela
belysningsanläggningen
• Trådlös kommunikation till GSE via mobilnätet
• Inbyggd astronomisk kalender som backup.
Det säkerställer att belysningen är tänd
under de mörka timmarna
• Enkelt att bygga ut med fler GSE-enheter
• Smidigt att tända upp en sektion med
mobiltelefonen vid till exempel en rond
• Följ upp din förbrukningen med hjälp av
anslutna energimätare

TEKNISKA DATA
GSE-3311	
Utgångar: Tre digitala utgångar. Halvledarrelä 230
VAC–0,5 A. En analog utgång 0–10 V. Används för
att styra extern dimmerutrustning med mera.
		Ingångar: Tre digitala ingångar, en universalingång,
en för kontaktorsvar, en för manuellstyrning via
brytare. En analog ingång 0–10 V eller 0(4)–20
mA. Ingång för 6 VDC batterimatning.

Återförsäljare

Abelko Innovation
Abelko erbjuder state of the art
styrning och automation i fastigheter och anläggningar utifrån
kundens unika behov. Vi erbjuder
energioptimering och miljövinst
med egenutvecklade och skräd-

darsydda tekniklösningar och kompetenta, erfarna och engagerade
ingenjörer och tekniker.
Abelko utvecklar både egna
produkter och kunders produkter
och lösningar inom styr- och
reglerteknik för värme och

ventilation, samt mätsystem för
energi-, klimat- och processmedia.
Vi erbjuder totalkoncept med hårdvara, mjukvara och service.

