
para a sua cidade

O Sistema de Telegestão SInGeLu permite uma 

gestão técnica, eficaz e integrada nas instalações 

outdoor, mediante a monitorização e controlo, em 

tempo real, de forma remota e centralizada.

A monitorização do estado de funcionamento da 

instalação, permite-nos uma ação imediata em 

caso de ocorrência de anomalias.

Smart Buildings 

Ficha Técnica do Sistema 
de Telegestão SInGeLu

Benefícios

Principais aplicações

Smart Cities

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

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



O Sistema disponibiliza uma API que permite a integração dos dados com as plataformas de gestão Municipal 

existentes. É constituído pelo sistema de gestão web, pela gateway, agregadora de comunicação, e pelas 

unidades individuais de controlo das luminárias. 

Funcionalidades

Características principais

Principais funcionalidades
Permite a regulação de potência em passos de 1%.

Permite solicitar o estado de cada luminária, através de pedido de telemetria.

Permite operar com 3 protocolos de comunicação: DALI/0-10V/PWM.

Possibilidade de ligação de sensores de movimento PIR.

Permite a programação de tempo de atuação do PIR via rádio.

Permite a configuração de setpoint da luminosidade para ligar e desligar a luminária.

Permite a configuração de 4 perfis horários para maximizar a poupança e adequar a iluminação.

Permite efetuar o rampeamento do dimming no ligar das luminárias durante a duração do pôr-do-sol.

Serviço de emergênciaGestão de iluminação

Representação em mapa

Permite a gestão de iluminação, sendo compatível 
com iluminação a LED, a vapor de sódio e a 
energia solar.

Permite o acesso ao serviço de emergência. 
Sempre que este serviço for ativo, a iluminação 
pertencente à zona/cliente ficará a 100% até 
existir a ordem em contrário, retomando assim 
o seu funcionamento normal.

A infraestrutura é representada em uma interface 
gráfica e permite a implementação da localização 
geográfica, assim como monitorar e controlar 
cada luminária.

Macros
Dados em tempo real
Permite uma monitorização em tempo real, 
medindo o consumo, a tensão, a potência 
consumida acumulada, a percentagem de dimming, 
o valor da luminosidade e a temperatura do sistema.

Permite a leitura das entradas analógicas e 
digitais, promovendo assim ações quer para a 
iluminação, para enviar informação via email e/ou 
para a ativar saídas por relé.

Relatórios de iluminação e energia
Permite a geração de relatórios de alarmes, 
permitindo assim uma informação atualizada ao 
utilizador. Estes relatórios são enviados por email 
ou podem ser exportados em ficheiros csv.

A plataforma pode ser explorada através de um dispositivo com ligação à internet (PC, tablet ou 

telemóvel). 

Para aceder à plataforma só é possível usando credenciais próprias (nome de utilizador ou email e 

password). Cada utilizador tem um acesso específico para visualizar ou modificar os parâmetros.

No caso de uma interrupção momentânea da comunicação RF, as unidades de controlo continuam 

operacionais de acordo com a última programação conhecida.

Plataforma SInGeLu



Gateway

Modos de funcionamento

A gateway combina a infraestrutura de rede, software e serviços dedicados para permitir uma gama de 

aplicativos na gestão de iluminação. Este equipamento fornece comunicação RF bidirecional.  

Contém uma plataforma incorporada que também pode ser explorada através de um dispositivo (PC, 

tablet ou Smartphone). Para aceder, pode fazer-se através de cabo ETH, com ligação à internet (cartão 

3G/4G) ou via Wi-Fi.

Para aceder à plataforma da gateway só é possível usando as credenciais próprias (um nome de 

utilizador e password). Permite ainda criar um acesso específico para visualizar ou modificar os 

parâmetros.

A frequência de rádio utilizada está situada em banda sub-GHz, 868MHz, a fim de evitar maior 

interferência de outras frequências comerciais mais comuns, criando uma rede mesh.

É possível a utilização de duas unidades de rádio, tendo assim a possibilidade de redundância e/ou a 

possibilidade de utilizar vários periféricos. 

Permite a utilização de seleção de canais e de chave de encriptação para garantir que o sistema de 

comunicação seja utilizado em perfeita segurança.

Permite acesso remoto e atualizações de software.

Modo 1 (funcionamento stand-alone) - é programado via rádio frequência localmente e vai trabalhar 

sobre a configuração enviada.

Modo 2 (funcionamento gestão local) - permite o acesso remoto por IP através da gateway, podendo 

remotamente configurar, alterar os parâmetros e verificar o estado solicitando telemetrias.

Modo 3 (funcionamento gestão web) - permite a monitorização constante do estado de funcionamento, 

elaborando assim relatórios diários de funcionamento.

Gestão e controlo de rega para jardins.

Gestão e controlo de iluminação por sensor de radar (verificação dinâmica do fluxo luminoso pela 

quantidade de fráfego na via).

Gestão e controlo de som ambiente sobre IP.

Gestão e informação de parques de estacionamento.

Gestão e controlo de iluminação solar, fornecendo informação da carga e do estado das baterias.

Ligação a painéis informativos, através de comunicação RS232/RS485/UART da gateway.

Medição de energia das luminárias e/ou do quadro elétrico geral de fornecimento de energia.

Ligação de sensores informativos da qualidade do ar.

Serviço de emergência para acesso a entidades de segurança pública.

Outros serviços
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contate-nos
Avenida das 2 Rodas, nº 830
Parque Empresarial do Casarão
3750-860 Borralha
Portugal

E-mail: geral@globaltronic.pt
Telefone: (+351) 234 604 112
Telefone: (+351) 234 612 687
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