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ES-SYSTEM oferuje usługi projektowania sterowania oświetleniem w zastosowaniach, które dotyczą 
głównie sterowania systemami oświetleniowymi za pomocą technologii sieciowych.

Nasi managerowie projektów śledzą przebieg każdej realizacji od etapu specyfikacji produktu poprzez 
zarządzanie projektem i jego wykonanie aż po zakończenie.

  SLS – SMART LIGHTING SERVICES

  PROJEKTOWANIE STEROWANIA OŚWIETLENIEM

  WSPARCIE UŻYTKOWNIKA NA KAŻDYM ETAPIE PROJEKTU

Uruchomienie

  
W fazie początkowej  

SLS pomaga diagnozować 
pojawiające się problemy 
instalacyjne i techniczne.

Utrzymanie

  
W drugim etapie użytkowania SLS 
dostarcza sprawdzonych danych  

o stanie całej instalacji 
oświetleniowej oraz umożliwia 

intuicyjne sterowanie wszystkimi 
oprawami w całej sieci budynków.

Zarządzanie

  
Zebrane w drugim etapie dane 

pozwalają podjąć decyzję  
o ulepszeniu całego systemu lub  
jego części tak, aby jeszcze lepiej 

odpowiadał on na potrzeby 
użytkowników.

Dzięki platformie SLS inżynier wsparcia sprzedaży ES-SYSTEM może połączyć się z daną instalacją oświe-
tleniową i uruchomić ją w pełni zdalnie.

  ZDALNE URUCHOMIENIE

SLS

SLS to wykorzystująca technologię chmury platforma do globalnej integracji systemów oświetlenio-
wych. Umieszczenie opraw oświetleniowych oraz elementów systemu sterowania w wirtualnej bazie 
pozwala na zdalne zarządzanie nieograniczoną ilością systemów pracujących w dowolnych miejscach 
na świecie. System daje możliwość lokalizacji zarówno budynków na mapie, jak i każdego pojedyncze-
go elementu na planach obiektów. Dzięki temu ułatwia testowanie, programowanie i serwisowanie 
wszystkich opraw oświetleniowych. Wielopoziomowe zabezpieczenie systemu gwarantuje bezpie-
czeństwo przesyłanych danych.

KROK 1
  

PODŁĄCZ SLS STARTER KIT
ES-SYSTEM uzyskuje zdalny 

dostęp do instalacji

KROK 2
  

PRZYGOTUJ INSTALACJĘ
ES-SYSTEM pomaga 

zdiagnozować problemy 
instalacyjne

KROK 3
  

ZGŁOŚ GOTOWOŚĆ
ES-SYSTEM uruchamia 
i konfiguruje instalację 

oświetleniową

ok. 70 zdalnych uruchomień od lutego 2019
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Pierwsze instalacje oświetleniowe wykorzystujące monitoring SLS firma ES-SYSTEM zrealizowała już 
w 2017 roku. Od tego czasu liczba inwestycji zarządzanych poprzez platformę SLS stale rosła – w czerwcu 
2020 system obsługiwał ponad 100 tysięcy urządzeń.

SLS obejmuje szereg usług z zakresu diagnostyki oświetlenia awaryjnego i podstawowego, a także 
umożliwia zarządzanie funkcjami SMART LIGHTING.

  REALIZACJE

  DIAGNOSTYKA I ZARZĄDZANIE OŚWIETLENIEM
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Starter Business Business Plus Business Plus Enterprise

PANEL LOGOWANIA

Nieograniczony nadzór nad całą instalacją oświetleniową zapewnia użytkownikowi pełny komfort oraz 
niezawodne działanie. Platforma SLS jest łatwo dostępna przez Internet. Każdy użytkownik posiada 
własne konto dostępowe, do którego może zalogować się w przeglądarce internetowej pod adresem  
sls.essystem.pl.

  PLATFORMA SLS

System zarządzania oświetleniem jest podzielony na pakiety, które można dobrać w zależności od potrzeb 
i specyfi ki obiektu. Pakiet „Starter” (SLS STARTER KIT) zapewnia zdalny dostęp do usług SLS. Pakiet 
„Business” (SLS STARTER KIT + DIAGNOSTIC DASHBOARD) jest podstawową opcją do wizualizacji i 
diagnostyki systemu oświetleniowego. Pakiet „Business Plus” dodatkowo umożliwia wizualizację spo-
sobu wykorzystania przestrzeni (SPACE USAGE ANALYTICS) lub opcję sterowania ręcznego (MANUAL 
CONTROL PANEL). Natomiast pakiet „Enterprise” obejmuje wszystkie funkcjonalności.

  PAKIETY USŁUG

DIAGNOSTIC DASHBOARD MANUAL CONTROL PANEL SPACE USAGE ANALYTICSSLS STARTER KIT

 SLS STARTER KIT

• Punkt dostępowy ATLAS
• Pakiet danych internetowych
• Podstawowy pakiet raportów 

(raz na kwartał)
• Zdalne uruchomienie i konfi guracja 
 systemu sterowania
• Wizualizacja lokalizacji budynku na 

mapie świata
• Lista sterowników VERTEX dla 

danego budynku
• Ogólny monitoring opraw oświetleniowych 

(ich ilość i stan techniczny: OK, WARNING, 
ERROR)

 DIAGNOSTIC DASHBOARD

• Bieżący monitoring oraz wizualizacja 
stanu pracy poszczególnych urządzeń 
oświetleniowych

• Aktualny stan oprawy (OK, ERROR, 
WARNING)

• Typ ewentualnych błędów np. błąd źródła 
światła, błąd akumulatora, błąd elektroniki, 
błąd komunikacji

• Rozmieszczenie opraw na podkładach 
grafi cznych

• Podstawowe parametry opraw
• Pełny dostęp do raportów diagnostycznych

 MANUAL CONTROL PANEL

• Ręczne sterowanie pojedynczymi 
urządzeniami, grupami oraz zaznaczonymi 
strefami:

 – wyłączanie opraw
 – wyzwalanie minimalnego i maksymalnego  

 poziomu jasności
 – sterowanie poziomem jasności opraw
 – sterowanie temperaturą barwową światła
 – wyzwalanie scen na grupach opraw
 – identyfi kacja opraw

 SPACE USAGE ANALYTICS

• Wizualizacja wykorzystania przestrzeni na
 podstawie danych z sensorów ruchu oraz
 obecności w postaci:
 – heatmapy
 – animacji
 – histogramu
• Wybór przedziału czasu z dokładnością do 10 min
• Wybór sensorów, z których wyświetlane są dane
• Porównanie wizualizacji dla kilku wybranych 

przedziałów czasu

  OPIS PAKIETÓW
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 plan oświetlenia

zaprojektowanie 
systemu zarządzania 

oświetleniem

wdrożenie 
systemu

zarządzanie 
projektem 

uruchomienie

Jako nowy system sterowania oświetleniem awaryjnym zastosowano system składający się z 90 sterow-
ników VERTEX umożliwiających kompleksową diagnostykę pracy opraw oświetlenia awaryjnego oraz 
podstawowego wraz z sensoryką. Takim rozwiązaniem objętych zostało ponad 8 tysięcy opraw i 459 
sensorów w 39 budynkach.

  SYSTEM VERTEX

oprawy oświetlenia podstawowego

oprawy oświetlenia awaryjnego

sensory

W styczniu 2019 roku firma ES-SYSTEM zaprojektowała szyte na miarę rozwiązania oświetleniowe 
dla wiodącego producenta materiałów budowlanych. Głównym celem było obniżenie kosztów energii 
elektrycznej i zredukowanie emisji CO₂, a także poprawa warunków pracy.

Duża ilość budynków wymagała zastosowania wysoce technicznych rozwiązań obejmujących 
mnóstwo czujników, sterowników i przełączników. Jednak system musiał być również przyjazny i  łatwy 
w użyciu.

Firma ES-SYSTEM zaprojektowała dostosowane do potrzeb rozwiązania oświetleniowe, w tym system 
oświetlenia awaryjnego, system sterowania oświetleniem oraz oprawy LED dla różnych obiektów.

  OPIS REALIZACJI

  WYZWANIE

  ROZWIĄZANIE

CASE STUDY

459

4967

3235

90 sterowników 
VERTEX 

8661
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Projekty modernizacji oświetlenia są bardzo ważnym elementem realizacji zrównoważonej strategii klima-
tycznej dla klienta. Firma zakłada redukcję własnych emisji do 50% i szacowany okres zwrotu inwestycji 
wynoszący 3–4 lata.

  REZULTAT

Dzięki wdrożeniu systemu sterowania SLS stworzona została wizualizacja instalacji oświetleniowych 
we wszystkich zakładach fi rmy. Zyskano również możliwość sterowania trybami oświetlenia, a także 
opcje monitoringu i diagnostyki stanu technicznego urządzeń wchodzących w skład systemu VERTEX. 
W realizacji zastosowano pakiety SLS STARTER KIT oraz DIAGNOSTIC DASHBOARD.

W zakładach zastosowano szereg funkcjonalności SMART LIGHTING.

  SLS

  FUNKCJONALNOŚCI

SLS

Wizualizacja 
instalacji 

oświetleniowej

Sterowanie 
trybami 

oświetlenia

Monitoring 
i diagnostyka 

stanu 
technicznego 

urządzeń

W strefach magazynowych, halach produkcyjnych 
oraz ciągach komunikacyjnych zastosowano oświe-
tlenie adaptacyjne. Dostosowuje ono poziom jasności 
opraw do natężenia światła docierającego do wnętrz 
przez świetliki.

W magazynach zamontowane zostały dodatkowo prze-
mysłowe sensory ruchu ze specjalnymi przesłonami 
precyzującymi pole detekcji.

Do sterowania oświetleniem stref produkcyjnych 
wykorzystano kasety sterownicze TITAN 4 z funkcją 
LEDFEEDBACK. Dzięki temu wszystkie przyciski na hali 
w sposób zsynchronizowany pokazują aktualnie włą-
czone strefy.
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  MAPA VERTEX
 zestawienie 
 komponentów

PD4-DALI2-BMS-GH PD4-DALI2-BMS-SM DALI2 MSensor 5DPI DALI2 MSensor 10DPI DALI2 MSensor 16DPI

Switch 
LAN 2030B-A

Switch
LAN 2080B-A

Switch 
LAN 2050B-A

Switch 
LAN 2050B-A-P POE/POE+

   SWITCHE

   VERTEX

   SENSORY

DALI INPUT 
4446

Przekaźnik 
programowalny 
4-kanałowy

Sterownik 
rolet – 490

Przekaźnik 
8-kanałowy – 498

   INTERFEJSY UŻYTKOWNIKA

   SLS

   URZĄDZENIA WE-WY

V-TOUCH S MODULAR FLEX 8B-W-FL FLEX 4B-W-FL TITAN 4B

SLS 
STARTER KIT

DIAGNOSTIC 
DASHBOARD

MANUAL CONTROL 
PANEL

SPACE USAGE 
ANALYTICS

VERTEX
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