
para a sua cidadeBenefícios

Análise Avançada de Sistemas

Principais aplicações

Software de gestão de iluminação

O SInGeLu permite aos utilizadores controlar, monitorizar 
e gerir remotamente a infraestrutura de iluminação, 
fornecendo uma plataforma de software com uma 
interface simples e intuitiva ao utilizador de Smart Cities.  

A plataforma SInGeLu gera valor ao utilizador final, pois 
agrega, em tempo real, dados, redes, análise e gestão de 
dispositivos. Um investimento com benefícios garantidos 
no futuro. A arquitetura aberta permite uma integração 
perfeita com hardware e software de terceiros.

Poupança de energia
Redução de custos de manutenção
Reduz a poluição luminosa e as 
emissões de CO2
Plataforma sem fios para Smart Cities
Fácil instalação e gestão eficiente
Interface de front-end única e intuitiva

Smart Cities

Espaços Públicos 
Escolas
Câmaras Municipais
Estacionamentos
Praças públicas
Estradas
Zonas pedestres
Centros desportivos



Cloud 
Ethernet

Conecte-se à
Gateway por
Wi-Fi

Controlo total 
da instalação

Relatórios de falha Visualização baseada em mapas

Controlo total

Análise automática de dados Plataforma intuitiva

Características
principais

Serviços
Integrados

Integração de serviços

Edge
Router

Gateway feAntena Celular

Comunicação série RS485,
CAN (Controller Area Network),
RF, 3G/4G, Wi-Fi, NB-IoT*

AntenaSInGeLu

IPv4 ou IP
v6

3G / 4G

IPv4 ou IP
v6

sub 1 GHz
Rede Mesh de baixo custo
Protocolo Proprietário

Plataforma sem fios para
smart cities

Som Ambiente

Iluminação Artística

EV Charger

Energia

Rega

Estacionamento

Emergência

Iluminação Externa

Iluminação Interna

A plataforma SInGeLu reúne informações relacionadas a 

diferentes sistemas de iluminação, por meio de uma 

única interface. Isto torna a monitorização e análise de 

todo o sistema mais simples e intuitiva.

Edição intuitiva de conteúdos, atualização automática, 
monitorização completa de informações relevantes do 
sistema.

Permite configuração, monitorização, gestão e 
controlo remoto de toda a sua infraestrutura de 
iluminação, fornecendo informações em tempo 
real.

As luminárias são representadas em uma interface 
gráfica, que permite localizar, monitorizar e controlar 
serviços individuais com facilidade, por meio de uma 
visualização baseada em mapas.

O SInGeLu fornece análise e avaliação 
automática de dados da infraestrutura, incluindo 
relatórios de estado e alertas de falhas.

Identifica falhas relacionadas à infraestrutura e 
envia automaticamente relatórios de falhas, o 
que resulta em custos de manutenção reduzidos.

A integração de todos os serviços operacionais em uma 
única interface facilita o acesso às informações, fornece 
uma visão ampla de toda a infraestrutura e garante maior 
controlo sobre todos os processos operacionais.

O SInGeLu permite coletar e analisar 
dados, bem como identificar necessidades 
da sua cidade.

SINGELU
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