Usługi wspomagające
efektywne zarządzanie
infrastrukturą oświetleniową

Oświetlenie uliczne i drogowe znacząco wpływa na
komfort życia mieszkańców, dlatego jest nieodłącznym
elementem każdego terenu zabudowanego. Odgrywa
ważną rolę w kwestii bezpieczeństwa, ale też podnosi
atrakcyjność lokalizacji. Wyzwaniem, przed którym stają
zarządzający infrastrukturą oświetleniową, jest efektywne
oświetlanie dróg, parków, osiedli oraz innych terenów
użyteczności publicznej przy jak najniższych kosztach,
jednocześnie dbając o środowisko naturalne. Posiadanie
kompleksowej informacji o infrastrukturze oświetleniowej
pozwala sprostać tym wymaganiom.
Od lat wspieramy klientów w zakresie zarządzania
majątkiem sieciowym, w tym także w obszarze zarządzania
infrastrukturą oświetleniową.

Proponowane usługi:
Paszportyzacja
Jest to proces inwentaryzacji zasobów majątku oświetleniowego, czyli ewidencja informacji o każdym elemencie
infrastruktury z uwzględnieniem jej danych technicznych,
położenia na mapie oraz relacji pomiędzy poszczególnymi
obiektami.
Paszportyzacja polega na pozyskiwaniu ze źródeł papierowych (dokumentacja techniczna, protokoły, pomiary, szkice, mapy geodezyjne), elektronicznych (wykresy, zestawienia, tabele) oraz z inwentaryzacji w terenie, rzeczywistych
danych o sieci oświetleniowej i wprowadzaniu ich do systemu informatycznego w celu łatwego dostępu do zgromadzonych danych.
Efektem realizowanej przez nas paszportyzacji jest cyfrowa
mapa sieci, w której są zebrane w ustandaryzowany sposób
najbardziej aktualne dane o majątku oświetlenia drogowego i ulicznego.
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Audyt efektywności energetycznej
Punktem wyjścia do efektywnego gospodarowania infrastrukturą oświetlenia drogowego i ulicznego jest określenie
jego aktualnego stanu. Najlepszym sposobem wyznaczenia
obecnego stanu oświetlenia w danym miejscu jest wykonanie wizji lokalnej, podczas której oprócz zbierania typowych
danych o majątku sieci oświetleniowej, wykonywane są pomiary infrastruktury oraz miejsc oświetlanych. Na podstawie pomiarów oświetlenia ulicznego i drogowego można
wyznaczyć podstawowe parametry świetlne oraz określić
ich zgodność z odpowiednimi normami przedmiotowymi.
Diagnoza stanu oświetlenia pozwala na przygotowanie propozycji zmian, modernizacji i dobranie optymalnych rozwiązań, które mogą przynieść realne oszczędności przy planowaniu, realizacji i eksploatacji infrastruktury oświetleniowej.
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Stan techniczny urządzeń oświetleniowych oraz warunki
ich eksploatacji weryfikowane są w ramach oględzin i przeglądów. Na podstawie zebranych danych realizowany jest
plan eksploatacyjny, który skupia się na właściwym użytkowaniu elementów infrastruktury oświetleniowej.
Oględziny urządzenia oświetleniowego obejmują między innymi: ocenę widocznych części przewodów i ich osprzętu,
stan czystości opraw i źródeł światła, stan ilościowy ubytku źródeł światła, stan ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej, stan urządzeń do zabezpieczeń i sterowania,
stan napisów informacyjnych i ostrzegawczych.
Oględziny urządzeń oświetleniowych powinny być przeprowadzone co najmniej raz w roku.
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System zarządzania majątkiem sieciowym jest kompleksowym narzędziem, które umożliwia budowanie własnej
ustandaryzowanej bazy danych o majątku oświetleniowym. Zebrane dane mogą posłużyć do optymalizacji procesów wykorzystywanych do zarządzania majątkiem, np. projektowanie nowej infrastruktury, ewidencjonowanie istniejącej lub wsparcie zarządzania brygadami w terenie.

Zastosowanie systemu:
 Możliwość wykorzystania w planowaniu nowych
inwestycji z uwzględnieniem aktualnego majątku,
w tym rozbudowa sieci, planowane modernizacje
 Wsparcie w procesach eksploatacyjnych np. napraw
w wyniku awarii (dostosowanie narzędzi i części do
naprawy na podstawie zgromadzonej wiedzy)
 Możliwość wykonywania różnego rodzaju symulacji
(w zależności od branży) oraz generowania raportów
 Pełna, aktualna i łatwo dostępna wiedza o infrastrukturze oświetleniowej
 Skuteczny nadzór nad ekipami serwisowymi dzięki
integracji z modułem do Zarządzania Pracami w Terenie

Korzyści systemu:

Wszystkie dane w jednym
miejscu (dokumentacja
papierowa, elektroniczna,
fotograficzna)

Możliwość integracji
z innymi narzędziami

Łatwość obsługi

Miejsce przechowywania
dokumentacji

Możliwość wdrożenia
w chmurze lub on-premise
(w ramach infrastruktury
klienta)

System dostępny przez
przeglądarkę

Nasze usługi przeznaczone są dla podmiotów odpowiedzialnych za zarządzanie i eksploatację oświetleniem
ulicznym:

Jednostek samorządu
terytorialnego (miast,
powiatów, gmin)

Zakładów
energetycznych

Przedsiębiorstw posiadających
własną infrastrukturę oświetlenia
drogowego i ulicznego.

Nasze rozwiązania wspierają zarządzanie majątkiem oświetleniowym, pozwalają na optymalne użytkowanie, celowe
modernizacje, przemyślane inwestycje, wpływając jednocześnie na komfort życia mieszkańców. Prawidłowo
działająca infrastruktura oświetlenia ulicznego to zwiększone bezpieczeństwo otoczenia, oszczędność energii oraz
dbałość o środowisko naturalne.

Dane prezentowane w karcie są aktualne na dzień jej wydania.
Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian i ulepszeń w produktach bez wcześniejszego powiadomienia.
Niniejsza publikacja ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu prawa cywilnego.
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