GREENSTREET
Vägen in i framtiden.

GREENSTREET BELYSNING SKAPAR EN
MILJÖVÄNLIG, KOSTNADSEFFEKTIV
OCH TRAFIKSÄKER VÄG- OCH
GATUMILJÖ.

GREENSTREET SMART BELYSNING
-TA KONTROLL
GREENSTREET hjälper dig a få kontroll på din belysning.
Du får i real d larm- och statusinforma on om dina armaturer och om
anläggningens elektriska parametrar.
Du får kontroll på dina armaturer och llhörande anläggningsdelar med
e integrerat anläggningsregister. Exempelvis posi on, armaturtyp,
ljuskälla, brinn d, senaste service och garan d.
Du får e verktyg för a skapa e eﬀek vt och synligt arbetsﬂöde för
hantering av felanmälningar och dri savvikelser.
Det är först när du tagit kontroll över din gatubelysning som du har den
verkliga möjligheten a påverka dina energi- och dri skostnader samt
a skapa en trivsammare och tryggare utomhusmiljö för stadens
invånare.

GREENSTREET SMART BELYSNING
-BEHOVET STYR
GREENSTREET är e belysningssystem som kan användas både för a
styra belysningen på centralnivå och armaturnivå.
Tändning bestäms av ljussensorer i kombina on med inbyggt
astronomiskt ur. Anläggningar kan styras manuellt via webb, SMS eller
APP. Webgränssni et visar tydlig tändstatus och dri sfunk on för de
olika belysningsanläggningarna och dess armaturer.
Övervakning av anläggningens elektriska parametrar ger värdefull
dri sinforma on och möjlighet ll snabba och eﬀek va åtgärder.

GREENSTREET SMART BELYSNING

GREENSTREET EKOSSYSTEM

-MER ÄN BARA LJUS I SMART CITY

-DRIVS AV ÖPPENHET OCH STANDARDER

I GREENSTREET Smart belysning så kommunicerar armaturerna med
varandra via e meshed radionätverk. Det innebär a armaturerna
hjälper varandra för a hi a den op mala vägen ut på internet och upp
i molnet.

GREENSTREET Smart City drivs av öppenhet och standardprotokoll
som IPv6. Det ser vi som en förutsä ning för a kunna skapa e
gemensamt och levande ekosystem av leverantörer, system och
tjänster i staden.

Staden får en infrastruktur för inte bara armaturer a koppla upp sig,
utan även andra enheter som ll exempel traﬁk- och vädersensorer,
informa onsskyltar och parkeringssystem kan ansluta sig via stadens
radionätverk.

En annan vik g förutsä ning för e GREENSTREET ekosystem är
användningen av öppna och kostnadsfria radiofrekvenser. Det
a raherar ﬂer leverantörer ll a skapa innova va lösningar och
tjänster vilket bidrar ll stadens fram da ”SMART CITY”-utveckling.

Ju ﬂer enheter som ansluter sig desto större utbredning får denna
infrastruktur i staden.

Med GREENSTREET Smart City ﬁnns stadens data från de olika
tjänsterna samlat och llgängligt för en vidare analys och visualisering.
De a öppnar upp för smarta tvärfunk onella tjänster i en fram da
Smart City.
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