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A Internet das Coisas (IoT, Internet of Things) é a rede 
de objetos físicos, dispositivos, veículos, edifícios e 
outros elementos integrados com eletrónica, software, 
sensores e conetividade de rede, o que permite a 
recolha e intercâmbio de dados entre estes objetos.

A IoT permite que os objetos sejam localizados e 
controlados remotamente numa infraestrutura de rede, 
criando oportunidades para melhorar a eficiência, 
precisão e benefício económico. Através do seu 
sistema de computação integrado, cada objeto pode 
ser identificado exclusivamente e pode interagir dentro 
da infra-estrutura de Internet existente. A IoT está 
diretamente relacionada com aplicações tais como 
redes, transportes e cidades inteligentes.

O sistema Owlet é a gama de soluções inteligentes 
de controlo oferecido pelo grupo Schréder. Por todo 
o mundo o Owlet ajuda as cidades a reduzir as suas 
contas de energia até 85%, a gerir as despesas com 
mais eficiência, a melhorar a manutenção e gestão de 
ativos e a fornecer mais segurança e bem-estar aos 
seus cidadãos.
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A PRÓXIMA GERAÇÃO DE GESTÃO URBANA
O sistema de gestão urbana Owlet IoT, tem por base 
standards abertos, pode interagir com as plataformas 
de sistemas inteligentes de cidades de maior dimensão. 
Na verdade, o Owlet IoT não é apenas um sistema de 
gestão remota de iluminação de alta performance, mas 
também pode trocar dados ou interagir com sistemas 
nas proximidades, tais como sensores para a gestão 
do tráfego, sistemas de monitorização ambiental ou 
dispositivos de segurança.

Um dos fundamentos da IoT (Internet das coisas) 
é que os dispositivos destinados a ligação a uma 
plataforma de comunicação de rede maior têm que ser 
‘endereçáveis’ de maneira similar. A estrutura dos

 endereços a serem atribuídos a esta última geração 
de controladores de luminária geridos pelo Owlet IoT é 
conhecida como IPv6. Este método de endereçamento 
de dispositivos pode gerar um número quase ilimitado 
de combinações exclusivas para conectar componentes 
não-tradicionais com a Internet ou rede informática

É importante compreender que o Owlet IoT não é um 
sistema independente e fechado tipo ‘caixa negra’, mas 
sim orientado para o futuro e aberto à integração de 
outros sistemas.
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CONFIGURAÇÃO FÁCIL
Esta nova geração do sistema de telegestão urbana Owlet representa 
um grande passo em frente no processo de configuração e entrada em 
funcionamento do sistema. A combinação de uma antena GPS integrada 
com um processo automático de comissionamento inteligente, tem como 
resultado uma verdadeira solução plug and play que não requer nenhuma 
intervenção do instalador ou empreiteiro, nem qualquer controlador remoto.

Os controladores de luminária montados numa tomada universal NEMA 
de 7 pinos carregam todo o hardware e software para uma instalação 
independente. O responsável pelo comissionamento não necessita registar 
manualmente a posição de cada luminária.

ARQUITETURA HÍBRIDA 
INTELIGENTE
O coração do sistema é um conceito totalmente híbrido 
que combina o melhor dos dois mundos. É composto 
por uma poderosa rede de comunicação local entre as 
luminárias, os sensores e um sistema de servidores 
remotos.

A rede de comunicação RF entre os “atores” locais 
permite uma reação instantânea à ocorrência de eventos, 
tais como deteção de movimento ou de presença. Este é 
um elemento-chave na criação de um verdadeiro esquema 
de iluminação adaptativa.

O novo Interface gráfico do utilizador fornece completa 
visibilidade e acesso dinâmico ao sistema Owlet IoT.
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COMPATÍVEL COM SENSORES
Diferentes tipos de sensores como PIR e radares são ligados 
diretamente ao controlador de luminária. Como consequência, não 
é necessária nenhuma fonte de alimentação adicional. Os sensores 
podem ser integrados dentro das luminárias Schréder, fixos à 
coluna ou instalados remotamente. Graças a um conceito matriz, 
um sensor pode ser ligado a vários equipamentos de iluminação e 
vice-versa, cada luminária pode ser ligada a vários tipos de sensor. 
Regular os níveis de iluminação do mais baixo (inativo) ao mais alto 
(evento durante a noite), aumenta o desempenho visual e o nível 
de conforto enquanto mantem ou mesmo aumenta a potencial 
redução de energia. O sinal do controlador de luminária para o 
driver pode ser 1-10V ou DALI.

LOCALIZAÇÃO GPS INSTANTÂNEA
Um GPS inserido localiza com precisão a posição da luminária. Não há nenhuma 
necessidade de levantamento do terreno, digitalização ou mapeamento manual. 
Este recurso simplifica muito o processo de configuração e comissionamento. 
Também deteta alterações no local, por exemplo, após a manutenção.

EFICIENTE GESTÃO DE ATIVOS
O controlador de luminária Owlet IoT incorpora uma ferramenta única para 
capturar as caraterísticas de cada luminária. Esses dados e a posição 
precisa da luminária fornecida pelo recurso GPS determinam o perfil de 
iluminação da luminária para determinado local.

Além disso, serve como base para um sistema ativo de gestão dos recursos 
da luminária. Esta é uma grande vantagem, pois evita a implementação de 
um sistema de gestão de recursos complementar.

SENSOR INFRAVERMELHO 
PASSIVO (PIR)

Manufacturer: Owlet GmbH  Product: LUCO P7 CM  Product-Code: LC P7 CM UV1 06I
 System: Owlet IoT Load: 110-277 V  
 ta: -40°C  –  +75°C  50/60 Hz 

  -40°F – +167°F  Imax = 5A

Owlet IoT

LUCO P7 RFID
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CONTROLADOR DE LUMINÁRIA 
PLUG AND PLAY
O controlador de luminária Owlet IoT baseia-se na tomada NEMA de 7 pinos. 
Este recetáculo normalizado, de aperto/fecho (twist and lock) por rotação, é 
montado na parte superior da luminária. O nó pode ser facilmente conectado 
e substituído sem nenhuma ferramenta.

A MEDIÇÃO 
PRECISA DO 
CONSUMO DE 
ENERGIA
Os nós incorporam um medidor 
interno de energia da classe 
utilitário que oferece a precisão 
de medição mais alta disponível 
no mercado hoje (< 1% para a 
gama completa de dimming). 
Esta caraterística irá incentivar 
os gestores públicos e privados a 
investir nesta tecnologia, porque 
lhes garante que só terão que 
pagar a energia consumida.

A poupança, em comparação 
com as redes de iluminação 
tradicional, pode ser facilmente 
verificada.

SEGURANÇA ACIMA DE TUDO
Como segurança para todos é o objetivo primário, várias tecnologias 
asseguram que o sistema é ligado e desligado em completa segurança. 
Há os comandos de comutação (ligar/desligar) e de regulação (dimming) 
fornecidos pelo perfil do sistema, bem como o relógio astronómico e a 
fotocélula interna para evitar um apagão completo à noite. 

LUCO P7 CM
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APLICATIVO BASEADO NA WEB
As aplicações de software modernas são geralmente geridas em ambiente 
web. Isto significa que o software não tem que ser transferido por download 
para um ou vários computadores. Com um nome de utilizador e uma senha 
é possível aceder à aplicação através de um computador, tablet ou outro 
dispositivo móvel com ligação à internet. A cada utilizador é atribuído um 
acesso específico para ver ou modificar os parâmetros.

Para proteger o sistema contra qualquer tipo de intrusão são tomadas todas 
as medidas de segurança necessárias. 

INTERFACE DE USO INTUITIVO
A Interface Gráfica do Utilizador (GUI) foi desenvolvida com as mais recentes 
ferramentas de aplicações baseadas na web. Cada utilizador pode organizar o 
seu painel de controlo de tal forma que os tópicos ou parâmetros mais relevantes 
apareçam primeiro. A GUI integra Mapa Aberto de Ruas (Open Street maps) em 
combinação com um bom design de ícones (forma e cor) para fornecer uma 
instantânea e excelente visão geral do local.

Além disso, os tradicionais relatórios sobre o estado da instalação e de 
monitorização podem ser organizados de acordo com as necessidades dos 
clientes.

BENEFÍCIOS OPERACIONAIS
Um dos ativos únicos deste sistema de gestão de iluminação dinâmica é a 
sua capacidade de implementar, adaptar e reproduzir perfis de iluminação 
e configurações de driver, que são típicas para redes de iluminação 
pública. Graças à experiência da Schréder e ao seu profundo conhecimento 
como especialista em iluminação exterior, o sistema Owlet IoT fornece 
capacidades operacionais que simplificam a manutenção

Além disso, são integradas caraterísticas específicas adicionais com base 
em algoritmos específicos, para aumentar ainda mais o valor acrescentado e 
experiência do utilizador.
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SUSTENTABILIDADE ECONOMIA SOLUÇÕES

©
  S

ch
ré

de
r S

.A
. 2

01
6 

- -
 A

s 
in

di
ca

çõ
es

, d
es

cr
iç

õe
s 

e 
ilt

ra
çõ

es
  p

re
ce

de
nt

es
 tê

m
 u

m
 v

al
or

 in
di

ca
tiv

o.
 D

ev
id

o 
a 

um
 a

pe
rf

ei
ço

am
en

to
 c

on
st

an
te

 o
s 

no
ss

os
 p

ro
du

to
s 

po
de

rã
o 

so
fr

er
 m

od
ifi

ca
çõ

es
 s

em
 p

ré
-a

vi
so

. O
s 

no
ss

os
 p

ro
du

to
s 

po
de

m
 a

pr
es

en
ta

r c
ar

at
er

is
tic

as
 d

ife
re

nt
e 

de
 a

co
rd

o 
co

m
 o

s 
pa

ís
es

 a
 q

ue
 s

e 
de

st
in

am
, p

el
o 

qu
e 

ac
on

se
lh

am
os

 n
os

 c
on

su
lte

.


