
�Produkty využívajúce PLT Save 
Energy Management sú schopné 
nasadiť variabilné riešenia:

Harmonizujú rozdielne riešenia:
(bezpečnosť, energetický management, 

The integrated managementExample of management in a public building: 
the energy savings

Minos X Architektúra

accesses control, video-monitoring) 

harmonizujú rozdielne spôsoby 
komunikácie (dátová komunikácia na 
Bus-HS, power line carrier, data cable 
Rs422, LAN line and Internet)

Integrácia sa uskutočňuje cez software 
platformu
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Functions controlled by domotics 

� BEZPEČNOSTNÉ FUNKCIE

Systém požiarnej detekcie

Systém detekcie vniknutia

Signalizačný systém záchranný a bezpečnostný

Bezpečnostné hovory

� SIGNÁLY A TECHNICKÉ POVELY

Signalizácia prevádzky zariadenia
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Signalizácia prepäťovej ochrany zariadení v prevádzke

Hlásiče pre: teplotu, kvapaliny, tlak

� ELEKTRICKÉ MERANIE SPOTREBY

Meranie a signalizácia technických parametrov

Manažment impulzných meračov na riadenie spotreby svetla, vody, plynu

� SVETELNÝ MANAŽMENT

Svetelný manažment a riadenie zdielaných priestorov (chodby atď...) spolu s redukciou toku prúdu

Svetelný manažment a riadenie zdielaných interiérov ( kúpelne, schodiská, skladiská), s prezenciou prítomnosti

Exteriérový svetelný manažment (parkoviská, parky, záhrady)

� KLIMATIZÁCIA/KÚRENIE - RIADENIE

Manažment kúrenia a klímy (fan-coil) s lokálnymi a centrálnymi kontrolnými bodmi
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Example:  Lighting control

Interiérový svetelný manažment:
• Detekcia prítomnosti
• Regulácia voltáže
• Elektronický manažment zdroja cez DALI 
rozhranie, 
• Exteriérový detektor svietivosti, 
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• Exteriérový detektor svietivosti, 
• Časový plánovač

Exteriérový svetelný manažment : 
• Astronomické hodiny
• Manažment a riadenie každého 
samostatného svetelného zdroja
• Redukcia/vypínanie riadenia lampy, 
skupín lámp cez týždenný časovač



An example: control of the electrical 
consumption

Energetické merania, Elektrický 
sieťový analyzátor s dátovou 
komunikáciou spolu s riadiacimi a 
nahrávacími modulmi.

Kontrolované funkcie
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Kontrolované funkcie

• Analýzy a nahrávanie sieťových parametrov: 
voltáž – aktuálna – frekvencia – spotreba energie-
aktívna a reaktívna energia – energický faktor 
každý z troch fáz

• Komunikácia s lokálnym nahrávacím a
manažovacím zariadením

• Data  transfer k riadiacej centrálnej jednotke cez
LAN a/alebo GSM net



�� Interiérové osvetlenie : chodieb, vstupných hál, garáží

Svetelný manažment s flux redukciou založenou na : sezónnom a dennom nastavení, na 
environmentálnom základe svietenia

Hodnoty úspory:  25% - 30%

� Interiérové osvetlenie zdieľaných priestorov: kúpe ľne, archívy, schodiská

Svetelný management  umožňuje užívateľovi detekovať vo vnútri priestorov
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Svetelný management  umožňuje užívateľovi detekovať vo vnútri priestorov

Hodnoty úspory :  30%

� Exteriérový svetelný management v parkoch, záhradách , parkoviskách

Svetelný management  umožňuje užívateľovi detekovať a nastavovať na základe
astronomických hodín
Hodnoty úspory :  35% - 40%

� Tepelná regulácia:  fan coil management

Meranie teploty v interiéroch, lokálny konvektorový management spolu s programovateľným 
manažmentom hodnôt
Hodnoty úspory :  15% - 20%
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Applications

�� HotelsHotels

�� ResidencesResidences

�� Holiday villagesHoliday villages

�� HospitalsHospitals

�� Nursing homesNursing homes

�� SpasSpas

Referencie systému
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�� Public officesPublic offices

�� SchoolsSchools

�� MuseumsMuseums

�� Industrial buildingsIndustrial buildings

�� Service industryService industry

�� Trade centresTrade centres



� + Spoľahlivos ť
� + Kvalita energie
� + Rešpektovanie enviromentality (Kyoto)
� + Intervencie v krátkom časovom úseku
� - Spotreba energie

Referencie systému

� - Náklady na zásahy a výjazdy
� - Škody a poruchy
� + Riadenie
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Architektúra systému

Diaľkový manažment a riadenie
na úrovni lampy

Supervision NetworkSupervision Network

Control CabinetControl Cabinet

Control and 
command 

Cabinet Unit
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Georeferenčná aplikácia
Konfigurácia svetelných cyklov
Kontrola a riadenie chýb na každej inštalácii
GIS aplikácie
Diaľkové merania elektrických parametrov
Meteorologické stanice
Užívateľský prístup cez LAN alebo Internet

Minos X Architektúra

Menu principal

Télé-lecture de mesures

Cartographie des 
installations

Etât météo



Minos X Architektúra

“Intelamp” koncept

Hot-spot WiFi

Každá lampa dostane novú pridanú hodnotu v podobe:

video surveillance , emergency call control and urban wireless internet. 

Internet 
for citizens

Video camera

RX/TX Antenna

Street Video 
surveillance

Urban emergencies 
control



Minos X Architektúra

WiFi

Video

Technológia UMPI umožní nasadenie nových 
komunika čných prvkov,

napr. Turisticko informa čný portál

Game
console

PDA


