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Intelligenta ljusstyrningssystem med Smart 
city-funktioner är avgörande för dagens 
städer, och det kommer bli ännu viktigare i 
framtiden.

”

Jakob Meiland Hansen, CSO
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Många städer är just nu på god väg att ansluta intelligenta gatlyktor 

och skapa trådlösa Smart City-lösningar som gör att de samtidigt 

kan spara energi, minska koldioxidutsläpp och underhållskostnader.

Lumintell™ tillhandahåller ett toppmodernt, pålitligt och effektivt 

nätverk som låter dig styra och bevaka ett obegränsat antal gatlyktor, 

enskilt eller i grupper.  Varje gatlykta ansluts trådlöst till en online-app 

via molnet på www.lumintell.city

Du behöver inte installera några program, och den enda utrustningen 

du behöver är Lumintell™ Node. Vår unika lösning utgörs av två typer 

av noder: Belysnings- och klusterstyrenheter för att hantera och koppla 

upp dina gatlyktor. Lumintell™ skapar ett flexibelt nätverk där man inte 

behöver installera och underhålla några elskåp eller stora gateways.

Lumintell™ Intelligent LMS
Lumintell™ ger dig tillgång till intelligenta dimmerkontroller i 

kombination med sensorer för dagsljus och rörelse, vilket reducerar 

energiförbrukning och CO2-utsläpp med upp till 30 %. I kombination 

med installation av nya LED-ljuskällor landar besparingarna på upp till 

75 %. Via appen kan du använda din Smart City-instrumentpanel med 

noggrann dimmerstyrning, prestandadiagram och användbara analys- 

och rapporteringsverktyg.

Lumintell™ Maintenance & Service Platform
Lumintell™ Maintenance & Service-plattformen ger dig en komplett 

översikt av systemets status, och låter dig spara mellan 30 till 50 % på 

årliga underhållskostnader.

Med Lumintell™ Plugins för IoT-sensorer kan kommunen hålla 

koll på stadens IoT-hårdvara och ljuskällor i en central styr- och 

serviceplattform.

Med Lumintell™ Field App erbjuder vi dig den marknadsledande 

Plug-and-play-lösningen som har kostnadseffektiva system- och 

servicelösningar.

Lumintell™ Integration
Lumintell™ gör det möjligt för data som samlas in att analyseras och 

hanteras av externa konsulter och partner via en API (Application Pro-

gramming Interface), samtidigt som det blir möjligt att integrera din 

Lumintell™-lösning med externa ekosystem.

Oavsett om du prioriterar hållbarhet, energieffektivitet eller ökad 

livskvalitet för invånarna så är Lumintell™ den optimala lösningen för 

din smarta stad.

LUMINTELL™
KOSTNADSEFFEKTIV
PLUG-AND-PLAY-LÖSNING 
FÖR SMARTA STÄDER

VAD LUMINTELL ™
KAN GÖRA FÖR DIG

UPP TILL 30 % MINSKAD 
ENERGIFÖRBRUKNING OCH 
CO2-UTSLÄPP
Lumintell™ erbjuder upp till 30 % större 
besparingar inom LED-belysningsenergi 
och CO2-utsläpp. När du uppgraderar din 
gatubelysning till LED genererar lösningen 
upp till 75 % i besparingar.

DATADRIVNA BESLUT
med rapporter, energibesparingsanalyser, 
minskade CO2-utsläpp och Smart Data.

BYGG DIN SMARTA STEG FÖR STEG! 
Du bestämmer själv när du är redo att 
utöka din smart city-lösning med externa 
sensorer och IoT-utrustning.

ENKEL OCH SNABB 
NÄTVERKSINSTALLATION
Tack vare ”plug-and-play”-utrustningen 
Lumintell™ Node och Lumintell™ Field 
App går det snabbt att ställa in ditt up-
pkopplade nätverk på ett kostnadseffek-
tivt sätt.

UPP TILL 30-50 % MINSKNING I 
UNDERHÅLLSKOSTNADER
Den integrerade LumintellTM Maintenance 
& Service-plattformen låter dig bevaka och 
underhålla all hårdvara som är installerad 
i en integrerad plattform som genererar 
stora besparingar inom underhåll och 
service. 

OPTIMERA FÄLTUNDERHÅLL
Tack vare den unika appen Lumintell™ 
Field App för underhåll och installation 
planeras och kommuniceras auktoriserad 
fältunderhållning från LumintellTM Admin 
System till dina fältarbetare.

API FÖR FRAMTIDA INTEGRERING
LumintellTM låter dig integrera din Lu-
mintell™-lösning med externa ekosystem.

Lumintell™-lösningen



LUMINTELL™ SMART CITY-LÖSNING ALLMÄNNA SPECIFIKATIONER

• Kommunikationsprotokoll mellan noder: Zigbee® 

• Helt trådlöst system: inget behov av extra elskåp, stora basstationer eller nätverkskablar 

• NEMA- och Zhaga-anslutningsversioner tillgängliga

• Kopplar automatiskt upp till nätverket, reducerar driftsättningstid (automatisk GPS-igenkänning)

• Ger den högsta nätverkspålitligheten

Systemöversikt

LUMINTELL™ 
Field App

LUMINTELL™ SMART CITY-LÖSNING 
SYSTEMÖVERSIKT

• Självdiagnostiksystem för optimal service och underhåll

• Noggrann mätning i realtid i enlighet med EN50470-certifiering (se efterlevnadscertifikat)

• Säker åtkomst till Lumintell™-webbapplikationer med tvåfaktorsautentisering

• Trådlösa firmware-uppdateringar (OTA)

För fler tekniska uppgifter kan du kolla databladen för Lumintell™ Nodes.
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Lumintell™ Node LCULumintell™ Node CCU (Gateway)Lumintell™ Node LCU

Lumintell™ Web
Applications på 

www.lumintell.city
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Integrering av
rörelsesensor tillgänglig

Integrerad dagsljus-
sensor

Tillval & externa 
IoT-plugins

Lumintell™ Node med NEMA- 
eller Zhaga-anslutning

Lumintell™ Mesh
Network

IoT Network

LUMINTELL™
CLOUD

LUMINTELL™
CLOUD

Globala systempartner:

Microsoft Azure
Environment

Global Data Roaming 

Global standard interface of 
LED luminaires

Globally accepted stan-
dard for management 
software interfaces



LUMINTELL™ SMART 
CITY-LÖSNING
HUVUDFUNKTIONER

Lumintell™ Intelligent LMS

• Belysnings- och IoT-sensorer, kartläggning med geo-positioner

• Gruppscheman för ljuskällor och avancerade dimmerscenarier för optimal 

kontroll av gatlyktor

• Prioritetsinställningar för gryning och skymning, med integrerad sensorteknik 

för dagsljus och rörelse

• Automatiserad synkronisering mellan lokal tid och UTC(1)

• Anpassad CLO-funktionalitet(2)

• Användarvänlig instrumentpanel med avancerade rapporteringsverktyg och 

prestanda-diagram för optimal energibesparingsanalys 

Lumintell™ Maintenance and Service Platform

 > Lumintell™ System Admin.

• Enkel konfigurering av systemnätverk och anslutningar

• Arbetsflödeshantering för optimalt fältunderhåll 

• Unik hårdvaruidentifiering med serviceinformation om komponenterna

• Hårdvarumeddelanden och rutnätsbevakning

• Policyer för användaråtkomst

 > Lumintell™ Field App

• App för fältinstallation för snabba och kostnadseffektiva fältinstallationer 

        med NFC(3)

• Underhåll- och serviceapp för optimering av fältarbeten

Lumintell™ Integration

• IoT Plugins för optimal sensorintegration

• Smart Data-insamling från IoT Plugins, via externa partners

• API-integrering med externa ekosystem

Till skillnad från andra LMS-lösningar erbjuder Lumintell™ två separata och specialiserade applikationer: Lumintell™ 
intelligent LMS, med ett användarvänliga gränssnitt för kontinuerligt arbete med gatlyktor, och Lumintell™ Maintenance 
& Service platform som låter tekniker konfigurera nätverket och hantera dagligt underhåll.

(1) UTC: Universal Time Coordinated. (2) CLO: Constant Light Outout. (3) NFC: Near Field Communication

HUVUDFUNKTIONER

Lumintell™
Maintenance    

& Service
Platform

Lumintell™
Intelligent

LMS



Lumintell™ Intelligent LMS

SMART DIMMER MED INTEGRERADE LMS-SENSORER

Avancerade dimmeralternativ med användarvänlig schemaläggning och profilinställningar för 

enskilda ljuskällor eller grupper med sensorintegrering för dagsljus och rörelse.

INSTRUMENTPANEL
MED PRESTANDARAPPORTER

Rapporteringsverktyg med prestandadiagram, energibesparingsanalys

och smart data från IoT-plugins

MEDDELANDEN I REALTID FÖR OPTIMALT 
UNDERHÅLL OCH FÄLTSERVICE

Hårdvaru- och anslutningsfel upptäcks automatiskt och visas i Maintenance 

& Service-plattformen för optimerad fältservice. 

Lumintell™ intelligent 
LMS är designad för 
både stadsplanerare och 
belysningsoperatörer. 
Systemet tillhandahåller 
en intuitiv och 
användarvänlig app på 
www.lumintell.city



Lumintell™ Maintenance & Service Platform

ARBETSFLÖDESHANTERING FÖR DRIFTSÄTTNING OCH UNDERHÅLL

Med LumintellTM Field App kan man tilldela underhållsarbeten direkt till fältarbetarna, inklusive den 

senaste informationen om service och underhåll.

ANVÄNDARVÄNLIG NÄTVERKSKONFIGURERING

Tack vare den helt trådlösa funktionen, plug-and-play nätverksinställningar och 

den tidsbesparande Lumintell™ Field App är implementering och konfiguration av 

Lumintell™ snabbt och kostnadseffektivt.

MEDDELANDEN OCH RUTNÄTSBEVAKNING

 Lumintell ™ samlar in, analyserar och visualiserar diagnostisk information automatiskt 

från hela installationen och ger datasynkronisering och aviseringar i realtid.

Lumintell™ Maintenance & 
Service Platform erbjuder 
styrning i realtid, och du 
kan planera dagen för dina 
fältarbetare, samt opti-
mera kommunikation och 
effektivitet enligt de krav 
och planerade åtgärder 
som finns.



Lumintell™ Maintenance & Service Platform

HUVUDFÖRDELAR

Designad med högkvalitativt 
material för maximal 

livslängd

Verktygslös installation och 
omedelbar driftsättning

Trådlös direktanslutning 

Node-identifiering med NFC-
teknologi

NEMA- och ZHAGA-
anslutningsversioner 

tillgängliga

Flexibel positionsoptimering 
med CCU (Gateway)

Anpassningsbar till befintliga 
gatlyktor (Retrofit) 

Inget behov av stora 
basstationer eller 

nätverkskablar

Lumintell™ Node är grundbulten i ditt 
nätverk. Driftsättning och underhåll av 

Lumintell™ sker snabbt och smidigt, 
tack vare att den fungerar helt trådlöst, 

kopplar upp direkt och har en unik 
design för både LCU och CCU,

Lumintell™ Node (NEMA) Lumintell™ Node (Zhaga)

MAINTENANCE
AND DEPLOYMENT
FIELD APP

Lumintell ™ Field App är ett unikt 
verktyg för att arbeta med dina 
ljuskällor då det synkar med ditt 

molnbaserade Lumintell™ Underhåll &
Serviceplattform.

LUMINTELLTM

LUMINTELL

LUMINTELLTM

TM

HUVUDFÖRDELAR

Personlig smartphone-app till 
Android för fältservice

Livekommunikation med 
Lumintell™ System Admin

Fältkonfiguration av 
gatlyktornas inställningar

Prioriteringslista för underhåll
och service

Vägbeskrivning
till serviceplatser

Logg för 
underhåll

Livscykeldata
för hårdvara

NODE

LUMINTELLTM

LUMINTELL

LUMINTELLTM

TM



UPPGRADERA DIN SMART 
CITY-LÖSNING MED IOT 
OCH DATAINSAMLING NÄR 
DU BEHÖVER DET 

Med din befintliga belysningsinfrastruktur och Lumintell™ Integration-

tjänsten kan du koppla upp din stads ljuskällor och IoT-sensorer via 

Lumintell™ IoT Plugins, och samtidigt dra nytta av fördelarna med den 

integrerade Lumintell™ Maintenance and Service-plattformen för att 

täcka din externa IoT-hårdvara.

Lumintell™ erbjuder en API som låter dig samla in data och ta fram 

dataanalyser via externa partners, samtidigt som den säkerställer att 

sensorns hårdvara kan integreras i Lumintell™ Maintenance & Service 

Platform. Lumintell™ API gör det möjligt att integrera Lumintell™-

lösningen i externa ekosystem i framtiden.

Den flexibla lösningen gör att du kan samla in smart data, som sedan

kan användas för att förbättra offentliga tjänster såsom bevakning och

analys av vägtemperaturer och dess skick. Allt för att kunna bygga 

säkrare vägar, eller för att bevaka och mäta luftkvalitet så att du 

kan kartlägga områden med höga utsläppsnivåer, spåra ändringar 

över tid, identifiera förorenare, och analysera potentiella åtgärder. 

Intelligenta gatlyktor kan användas i många olika applikationer. Antalet 

applikationer som stöds, och hur man använder dessa applikationer 

rent praktiskt, är oändligt, och styrs av stadens mål och prioriteringar.

Lumintell™ Integration & IoT Plugins

Reducerad 
energiförbrukning 

(upp till 30 % i 
ökade bespar-

ingar)

Vägtemperaturer 
och -skick

Luftkvalitet och 
utsläpp

Bullermätning
eller 

skottlossnings-
spårning

Trafik-, 
fotgängar- eller 

cykelräknare

Igenkänning för 
registrerings-

skyltar

Reducerade
CO2-utsläpp

(upp till 30 %)

Kontakta oss för en gratis demonstration eller skicka en förfrågan till smartcity@novalu.me

Väderstation Smart rutnät
Analys

Offentligt wifi-
nätverk

CCTV Trafikstyrning IoT-förberett 
nätverk

för framtida 
sensorer

P

VÄLJ SENSORERNA DU BEHÖVER, 
NÄR DU BEHÖVER DEM

Smart
parkering

Reducerad
energiför-

brukning med 
LED (upp till 

50 %)

Reducerade 
underhålls-

kostnader (30-
50 %)

LUMINTELL™
INTEGRATION

Lumintell™ Integration-tjänster med IoT Plugins som option:

”För att stödja interoperabilitet och öppen integration av gatubelysningsnätverk 
med Lumintell ™ är Novalume medlem i TALQ Consortium.”

Bredband IoT PluginsNarrowband IoT Plugins Narrowband IoT PluginsLUMINTELL™ LMS

TILLVAL IoT PLUGINS



LED-GATLYKTOR
MED LUMINTELL™

OCH OFFENTLIGT WIFI

I N S TA L L AT I O N
I  CH ILE

Lumintell™ Huvudreferens

Novalume har uppgraderat gatorna i två kommuner (+200 000 invånare) i 

Chile, med installationer av 27 000 nya uppkopplade LED-gatlyktor, tack vare 

LUMINTELLTM  Smart City-lösningen. Installationen kan dessutom uppgraderas 

till att förse invånare med offentligt wifi så att de kan koppla upp sig till internet. 

Skiftet till högpresterande, energieffektiv LED-belysning i samband med 

LUMINTELLTM Smart City-lösningen har resulterat i märkbara sänkningar 

av energikonsumtionen, samtidigt som luften blev bättre och ljuskvaliteten 

förbättrades. Skiftet ledde till att kommunen upplevde en energikonsumtion 

som var 66 % lägre än tidigare. Staden har också sänkt sina CO2-utsläpp så att 

de idag släpper ut 2 227 ton mindre CO2 i atmosfären varje år. 

Investeringen, inklusive installationen, har en återbetalningsperiod på mindre 

än 5 år, och tekniken har en livslängd på 16,7 år – vilket är tre gånger längre än 

återbetalningsperioden!

CHILE
TVÅ STÄDER PÅ VÄG MOT 
ATT BLI SMARTA STÄDER

66 % 5 16,7 2 227 T
Årlig reduktion av 
energikonsumtion

Återbetalningsperiod 
mätt i år

Livslängd för 
produkt mätt i år

Årlig reduktion av 
CO2-utsläpp

Kontakta oss för en gratis demonstration eller skicka en förfrågan till smartcity@novalu.me



Kay Fiskers Plads 9, West Tower, 2300 Copenhagen, Denmark

+45 35 37 88 88  |  info@novalu.me

Nyttja fördelarna med den nya Lumintell™ Smart City-lösningen.

Kontakta oss idag!

novalu.me

Solutions

Andreas Gustafsson, Chief Technology Officer

Industrivägen 11B, 560 29 Tenhult, Sweden

+46 70-654 32 96  I  andreas@lightbysweden.com

Kontakta oss idag!

lightbysweden.com


