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OŚWIETLENIE ULICZNE
system sterowania bezprzewodowego ZLIGHT



>> ARCHITEKTURA SYSTEMU

>> KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKÓW

>> OPRAWA RACER SMART
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Bezpieczeństwo

Białe światło LED  to 4 krotnie wyższe odwzorowanie barw w po-
równaniu z rozwiązaniami opartymi o wyładowcze źródła sodowe. 
Szybsze rozróżnienie barw, kształtów i lepsza widoczność zwiększa 
szansę na reakcję w odpowiednim czasie i uniknięcia wypadku. 
Białe światło LED to bezpieczeństwo na drogach dla pieszych i dla 
kierowców. Białe światło LED przyczynia się do lepszego rozpozna-
wania twarzy, znacząco zmniejsza poziom zagrożenia przestęp-
czością na osiedlach i w centrach miast i zwiększa subiektywne 
poczucie bezpieczeństwa. Mieszkańcy czując się bezpiecznie w 
nocy wykazują większa aktywność przyczyniając się do wydłuże-
nia aktywności fizycznej i stworzenia aktywnego miasta, które w 
nocy nigdy nie zasypia. Światło białe przy niskim natężeniu oświe-
tlenia jest wizualnie bardziej skuteczne niż monochromatyczne 
sodowe.

Piękno otaczającego świata

Doskonałe odwzorowanie barw to szczególny atut przy oświetle-
niu architektury i roślinności. Naturalne kolory fasad 
i roślinności teraz dostępne również w nocy. 
Źródło LED to możliwość wyboru odpowiedniej temperatury 
barwowej do oświetlanych obiektów. Obecna tendencja to zasto-
sowanie barwy ciepłej - 3000 K w oświetleniu historycznego  serca 
miasta, barwy neutralnej - 4000 K na osiedlach i barwy chłodnej - 
5700K, najwydajniejszej do oświetlenia głównych dróg miasta.

Ochronę środowiska naturalnego

Bezprzewodowo sterowane oświetlenie LED to oszczędność ener-
gii, a w konsekwencji ograniczenie zużycia zasobów naturalnych 
ziemi. To również znacząca redukcja produkcji dwutlenku węgla. 
Dla miasta średniej wielkości redukcja CO2 może wynieść ponad 
30 000 ton rocznie!
Specjalnie opracowany układ optyczny ES Lense i płaska szyba 
w oprawach RACER, to gwarancja ochrony przed zanieczyszcze-
niem światłem.  Odpowiednio ukierunkowane światło eliminuje 
negatywny wpływ na florę,  faunę i cykl okołodobowy działalności 
człowieka.
Oprawa została wyprodukowana zgodnie z europejskimi dyrekty-
wami dotyczącymi gospodarowania odpadami i RoHS

STOSUJĄC OŚWIETLENIE LED PRODUKCJI ES-SYSTEM WPŁYWASZ NA:



ARCHITEKTURA SYSTEMU

1.  Sterownik lokalny (SMART) umieszczony w oprawie oświetleniowej 
     lub wewnątrz słupa
>> odbiornik sygnału GPS
>> wbudowany miernik mocy
>> sterownik DALI
>> pamięć krzywych redukcji mocy i zdarzeń 
>> wejście czujnika ruchu
>> punkt dostępowy do sieci ZigBee
>> oprogramowanie
 • mechanizmy bezpieczeństwa
 • mechanizmy aktualizacji
 • autonomiczna redukcja mocy

2.  Sterownik sektorowy (GATEWAY) zlokalizowany 
      w szafie oświetleniowej
>> punkt dostępowy do mobilnego internetu
>> odbiornik sygnału GPS
>> 3 fazowy grupowy miernik mocy
>> punkt dostępowy do sieci ZigBee
>> karta wejścia wyjścia
>> komputer sterujący
>> oprogramowanie
 • mechanizmy bezpieczeństwa
 • mechanizmy aktualizacji

3.  Serwer gromadzący dane

4.  Przeglądarka WWW umożliwiająca dostęp i zarządzanie systemem
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Komunikacja pomiędzy urządzeniami:
>> między oprawami RACER SMART – bezprzewodowo w systemie ZigBee
>> między oprawami RACER SMART a sterownikiem GATEWAY – bezprzewodowo w systemie ZigBee
>> między sterownikami GATEWAY a serwerem danych  - poprzez sygnał GSM lub LAN

Schemat funkcjonowania systemu ZLIGHT



W dobie postępującej urbanizacji świata zwiększa się zapotrzebowanie na zużycie energii  elektrycz-
nej. Aż 60% wydatków miast przeznaczonych na energię elektryczną pochłania oświetlenie zewnętrz-
ne. Koszty te w związku z nowymi funkcjami oświetlenia miejskiego stale rosną.

Mieszkańcy miast chcą czuć się w swoim otoczeniu bezpiecznie i komfortowo. Chcą jednocześnie 
by miasta, w których żyją, pracują i uczą się miały swoją indywidualną tożsamość,  charakter oraz były 
rozpoznawalne i wyróżniały spośród innych aglomeracji. Nowoczesne, dobrze zaprojektowane oświe-
tlenie doskonale pomaga realizować powyższe zadania. 

Coraz częściej powstają master plany miast, które szczegółowo określają  funkcje, lokalizacje i wzor-
nictwo oświetlenia. Oświetlenie głównych arterii, skrzyżowań, mostów, dróg osiedlowych, parków 
i ogrodów miejskich to już standard. Krok dalej to świadomie i spójnie zaprojektowane iluminacje 
obiektów zabytkowych i współczesnych. Tworzą one niepowtarzalny klimat, który przyciąga nowych 
mieszkańców, inwestorów i  turystów. Wyzwaniem jednak pozostaje inteligentny, szyty na miarę sys-
tem sterowania  oświetleniem ulicznym i umiejętne wykorzystanie możliwości jakie daje nowoczesne 
źródło światła LED.
Optymalne zarządzanie oświetleniem ulicznym, staje się  jednym z kluczowych zadań, z którym muszą 
mierzyć się samorządy.

Wychodząc naprzeciw  tym oczekiwaniom  firma ES-SYSTEM, której nadrzędną misją od 25 lat jest 
systemowe oszczędzanie energii czyli Energy Saving System,  wprowadziła drugą już generację 
sterowania oświetleniem ulicznym drogą radiową.

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU

Korzyści systemu bezprzewodowego sterowania ZLight
>> redukcja kosztów energii elektrycznej nawet o 75% 
>> możliwość podglądu najważniejszych parametrów technicznych oprawy: 
 • zużycia energii
 • czasu pracy
 • temperatury pracy
 • jakości sygnału ZigBee
>> planowanie działań konserwacyjnych z dużym wyprzedzeniem
>> błyskawiczna reakcja na usterki (natychmiastowe, zdalne rozwiązywanie problemów)
>> automatyczne raportowanie usterek obniża koszt serwisu
>> generowanie raportów i dokumentacji na podstawie danych z systemu (przejrzystość systemu)
>> zaprogramowanie dowolnego kalendarza pracy każdej oprawy  
>> możliwość udostępniania sterowania (np służbom bezpieczeństwa) 
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Przyjazny interfejs użytkownika:

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU

Komunikacja:
>> niezawodna i prosta komunikacja drogą radiową w systemie ZigBee
>> niezależny wewnętrzny system sterowania każdej oprawy
>> zdalna aktualizacja oprogramowania 
>> autolokalizacja opraw w terenie (GPS)
>> kompatybilna z systemami detekcji ruchu i natężenia oświetlenia

Wsparcie dla urządzeń mobilnych:
>> dostęp przez przeglądarkę WWW niezależnie od platformy (smartfon, tablet, PC) czy systemu operacyjnego
>> bez instalacji dodatkowego oprogramowania

Usługi:
>> możliwość wykupienia usługi zarządzania oświetleniem 

>>     działa w chmurze – dostęp z każdego 
          miejsca na ziemi

>>     wizualizacja całej architektury systemu 
          na mapie

>>     nowatorska i intuicyjna metoda 
          grupowania opraw

>>     obsługa systemu przez przeglądarkę WWW



Strategia future proof
>> rozwiązania techniczne zaprojektowane z myślą o dynamicznie zmieniającej się technologii LED 
>> łatwa wymiana poszczególnych paneli LED
>> możliwość beznarzędziowej wymiany zasilacza
>> bezprzewodowa zdalna aktualizacja oprogramowania sterownika SMART

Budowa
>> dwukomorowa
 • zapewnia doskonałą termikę oprawy
 • szybszy i tańszy serwis oprawy

Komfort serwisu
>> beznarzędziowy dostęp do komory osprzętu elektrycznego
>> wymiana panelu LED bez konieczności demontażu oprawy ze słupa

Moduł LED
>> trwałość eksploatacyjna 100 000h dla L80B50
>> posiada zabezpieczenie termiczne
>> 2 temperatury barwowe – 4000 K neutralna i 5700 K chłodna

CHARAKTERYSTYKA OPRAWY



Optyka
>> ES Lense – autorski projekt ES-SYSTEM
>> tworzywo odporne na proces starzenia
>> precyzyjna kontrola rozsyłu światła

Trwałość konstrukcji
>> ciśnieniowy odlew aluminium malowany proszkowo
>> wysoki stopień szczelności: IP 66 dla obu komór
>> płaska szyba hartowana
>> opływowy kształt chroni przed gromadzeniem się zanieczyszczeń i zmniejsza obciążenia wiatrowe

Bezpieczeństwo
>> rozłącznik napięcia działający w momencie otwarcia oprawy
>> II klasa ochronności
>> ochrona przed przepięciem - 10kV
>> brak szkodliwych substancji takich jak rtęć

Sterowanie

>> bezprzewodowe ZigBee
>> autonomiczna redukcja mocy przy trwałym utracie kontaktu z siecią ZigBee
>> możliwość zaprogramowania funkcji CLO – stałego strumienia świetlnego w czasie
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Wszechstronność zastosowań

CHARAKTERYSTYKA OPRAWY

15°

15°

15°

>>    regulacja odchylenia oprawy w zakresie -15 do +15 stopni
>>    możliwość montażu na sztorc lub  na wysięgniku
>>    szeroki zakres mocy – od 20W do 205W
>>    przykładowe aplikacje obrazuje tabela poniżej:

centrum miasta osiedle mieszkaniowe

droga szybkiego ruchu autostrada



TYP OPRAWY STRUMIEŃ 
ŚWIETLNY

MOC 
OPRAWY

WYSOKOŚĆ 
SŁUPA

ODCHYLENIE 
OPRAWY

ROZSTAW 
SŁUPÓW

ROZSTAW 
SŁUPÓW

KATEGORIA 
DROGI

RODZAJ 
NAWIERZCHNI 

DROGI

ILOŚĆ PASÓW 
JEZDNI

SZEROKOŚĆ 
JEZDNI

RACER 21 500lm 205W 11m 0 42m naprzemiennie ME2 R3 3 10,5m

RACER MINI 14 500lm 143W 11m 0 40m naprzemiennie ME3a R3 3 10,5m

RACER MINI 13 500lm 143W 12m 0 44m naprzemiennie ME3a R3 2 7m

RACER MINI 10 000lm 100W 9m 5 35m naprzemiennie ME3a R3 2 7m

RACER MINI 7 200lm 75W 9m 0 32m jednostronnie ME4a R3 2 7m

RACER MINI 5 800lm 55W 8m 0 36m jednostronnie ME5 R3 2 7m

RACER MINI 5 800lm 55W 10,5m 0 48m jednostronnie ME5 R3 2 7m

1.  zwiększony rozstaw między słupami - do 42m 
     dla trójpasmowej drogi ekspresowej o kategorii ME2
     >>    Współczynnik konserwacji: 0.77
     >>    Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
     >>    Kategoria drogi: ME2

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Wartości rzeczywiste według obliczenia 1.52 0.53 0.71 10 0.62

Wartości zadane według klasy ≥ 1.50 ≥ 0.40 ≥ 0.70 ≤ 10 ≥ 0.50

2.  zwiększony rozstaw między słupami - do 48m 
     dla drogi gminnej o kategorii ME5
     >>    Współczynnik konserwacji: 0.80
     >>    Nawierzchnia: R3, q0: 0.060
     >>    Kategoria drogi: ME5

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Wartości rzeczywiste według obliczenia 0.50 0.43 0.42 11 0.66

Wartości zadane według klasy ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 ≥ 0.50

do 42m

do 48m



>> brak konieczności zakupu kosztownych w eksploatacji kart SIM do każdej oprawy

>> brak konieczności posiadania zewnętrznego adresu IP

>> wsparcie doświadczonego zespołu elektroników i inżynierów produktu

>> bliski kontakt z Klientem - 9 oddziałów na terenie Polski oraz rozbudowany dział eksportu

>> 25 lat doświadczenia w oświetleniu

>> kompleksowo wyposażone laboratorium SMT, doświadczona kadra

>> transparentność finansowa – od 2008 spółka notowana na GPW

>> najwyższa jakość obsługi potwierdzona certyfikatami ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

DLACZEGO ES-SYSTEM?



8 KROKÓW DO URUCHOMIENIA SYSTEMU 

2.     rejestracja sterowników GATEWAY1.     Klient przekazuje do ES-SYSTEM listę adresów 
        MAC dla sterowników GATEWAY

4.     tworzenie sieci – oznaczenie opraw (routerów)3.     tworzenie sieci – przypisanie pierwszych 
        30 opraw

6.     ES-SYSTEM przekazuje system Klientowi5.     tworzenie sieci – dodanie pozostałych opraw 
        do routera (maksymalnie 155 szt.)

8.     przypisanie charakterystyk pracy dla grup opraw7.     Klient grupuje oprawy

Klient ES-SYSTEM
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ODDZIAŁ GDAŃSK
80-435 GDAŃSK,  ul. Biała 1
tel. 58 345 23 45, fax 58 341 91 11
gdansk@essystem.pl

ODDZIAŁ ŁÓDŹ
91-072 ŁÓDŹ,  ul. Legionów 93/95
tel. 42 633 60 13, fax 42 633 58 67
lodz@essystem.pl 

ODDZIAŁ MAZURY
11-500 GIŻYCKO, Wilkasy ul. Olsztyńska 2
tel. 87 429 96 30-38, fax 87 429 96 02
mazury@essystem.pl

ODDZIAŁ POZNAŃ
61-894 POZNAŃ  ul. Niezłomnych 1a
tel. 61 851 80 89, fax 61 851 76 80
poznan@essystem.pl

ODDZIAŁ RZESZÓW
35-307 RZESZÓW  Al. Armii Krajowej 80
tel.17 850 82 85, fax 17 850 82 86
rzeszow@essystem.pl

ODDZIAŁ ŚLĄSK
44-100 GLIWICE  ul. Wincentego Pola 16
tel. 32 339 31 56, fax 32 339 31 55
slask@essystem.pl

ODDZIAŁ WARSZAWA
03-301 WARSZAWA  ul. Jagiellońska 78
tel. 22 334 63 30 do 35, fax 22 334 63 36
warszawa@essystem.pl

ODDZIAŁ WROCŁAW
52-315 WROCŁAW ul. Kobierzycka 18
tel. 71 782 82 98, fax 71 783 29 23
wroclaw@essystem.pl

Zagraniczne spółki ES-SYSTEM

ES-SYSTEM SCANDINAVIA AB
Postadress
  
ES-SYSTEM Scandinavia AB 
Box 876, 101 37 STOCKHOLM
Sweden

Besöksadress 
ES-SYSTEM Scandinavia AB
Ågesta Broväg 66
123 43 FARSTA 
Sweden
Tel: +46 (0)8 585 000 35
Fax: +46 (0)8 585 000 45
www.essystem.se   
info@essystem.se

Zakłady produkcyjne

ES-SYSTEM WILKASY Sp. z o. o.
WILKASY, ul. Olsztyńska 2
11-500 GIŻYCKO
tel.: 87 429 96 00, fax: 87 429 96 01
wilkasy@essystem.pl

ES-SYSTEM NT Sp. z o. o.
32-410 DOBCZYCE, ul. Jagielońska 51
tel.: 12 397 89 00, fax: 12 656 36 49
www.essystemnt.pl
essystemnt@essystem.pl

31-701 KRAKÓW,  ul. Przemysłowa 2
tel. + 48 12 656 36 33, fax + 48 12 656 36 49
www.essystem.pl
krakow@essystem.pl


