
Smart City Lighting Solutions

Læs mere på novalu.me/lumintell

Trådløs Intelligent lysstyring, 

vedligeholdelsesplatform

og IoT til kommuner.
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Intelligent lysstyring med Smart City-
funktioner er en nøglefaktor for byer i dag, 
og det vil blive endnu vigtigere i fremtiden.

“

Jakob Meiland Hansen, CSO
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Mange byer er godt i gang med at forbinde intelligente gadelamper og 

skabe trådløse Smart City-løsninger, så de samtidig kan spare energi, 

reducere CO2-udledninger og vedligeholdelsesomkostninger.

Lumintell™ danner et avanceret, stabilt og effektivt netværk, der giver 

mulighed for trådløs fjernbetjening og overvågning af et ubegrænset 

antal gadelamper – individuelt eller i grupper. Hver eneste gadelamper 

er trådløst forbundet til en online applikation via Cloud på www.

lumintell. city.

Lumintell™ installeres uden faste kabinetter eller store gateways. Det 

eneste nødvendige udstyr er den intelligente Lumintell™ Node. Vores 

unikke Lumintell™ noder skaber et fleksibelt og stabilt netværk til 

styring af din gadebelysning.

Lumintell™ Intelligent LMS
Lumintell™ gør det muligt at udføre intelligent lysdæmpning og 

samtidigt integrerer dagslys- og bevægelsessensorteknologi i jeres 

gadebelysning, herved kan løsningen reducerer energiomkostninger 

og CO2-udledninger med op til 30 % og op til 75 % i kombination 

med installation af nye LED-armaturer. Via software applikationen 

får I samtidigt adgang til jeres Smart City-dashboard med alle de 

intelligente løsninger til lysdæmpning og sensor integration, samt 

ydelsesgrafer, nyttige analyser og rapporteringsværktøjer.

Lumintell™ Vedligehold & Serviceplatform
Lumintell™ Vedligehold & Serviceplatform giver en opdateret 

systemstatus med muligheden for at spare mellem 30 % og 50 % af de 

årlige vedligeholdelsesomkostninger.

Med Lumintell™-plugins til IoT-sensorer er byen i stand til at observere 

og overvåge status for IoT hardware og armaturer i én enkelt og 

centraliseret vedligehold og serviceplatform.

Med Lumintell™ Field App tilbyder vi en markedsledende ”plug-and-play” 

løsning der intelligent hjælper til at reducere omkostninger til system 

opsætningen. Lumintell™ Field App giver dig markedets hurtigste og 

mest enkele etablering af dit trådløse netværk.

Lumintell™ Integration
Via en API (Application Programming Interface) kan Lumintell inte-

greres i andre løsninger med eksterne styresystemer. Lumintell™ åbner 

også mulighed for en fremtidig integration af IoT sensorer der giver 

eksterne konsulenter og partnere mulighed for at arbejde med smart- 

dataanalyse. Uanset om jeres prioritet er bæredygtighed, energieffek-

tivitet eller forbedret livskvalitet for borgerne, er Lumintell™ den opti-

male løsning for jeres Smart City.

LUMINTELL™
OMKOSTNINGSEFFEKTIV 
”PLUG-AND-PLAY”
SMART CITY LØSNING

HVAD LUMINTELL™
KAN GØRE FOR JER

OP TIL 30 % EKSTRA ENERGI- OG CO2-
REDUKTION
Lumintell™ giver op til 30 % yderligere 
Energi og Co2 besparelse på ”toppen” 
af LED besparelsen. Hvis man samtidigt 
opgraderer gadebelysningen til LED, 
resulterer den samlede løsning i 
besparelser på op til 75 %.

DATAUNDERSTØTTEDE BESLUTNINGER
Lumintell™ rapporter, og energibesparings 
analyser, hjælper dig med til at optimere dit 
system og træffe de rigtige beslutninger.

OPBYG JERES SMART CITY TRIN FOR 
TRIN! 
I bestemmer selv, hvornår I er klar til 
at udvide jeres Smart City-løsning med 
eksterne sensorer og IoT-applikationer.

NEM OG HURTIG
NETVÆRKSKONFIGURATION
Takket være Lumintell™ systemets smarte 
node´s og Lumintell™ Field App, kon-
figureres netværket hurtigt og omkost-
ningseffektivt.

OP TIL 30-50 % REDUCEREDE 
VEDLIGEHOLDELSESOMKOSTNINGER
Med den integrerede Lumintell™ 
Vedligehold & Service platform får 
du mulighed for at overvåge og 
servicere al installeret hardware i én 
integreret platform, hvilket giver store 
vedligeholdelses- og servicebesparelser.

OPTIMERET VEDLIGEHOLDELSE
I FELTEN
Med den unikke Lumintell™ Field App kan 
autoriseret service i felten planlægges og 
kommunikeres direkte fra Lumintell™ til 
teknikeren i felten

API TIL FREMTIDIG INTEGRATION
Med Lumintell™ er det muligt at inte-
grere jeres Lumintell™-løsning med ek-
sterne systemer.

Lumintell™-løsningen



LUMINTELL™ SMART CITY – GENERELLE SPECIFIKATIONER

• Kommunikationsprotokol: Zigbee® 

• Fuldstændigt trådløst system: Intet behov for yderligere kabinetter, store “gateways“ eller LAN forbindelser 

• Leveres med NEMA- og Zhaga konnektor

• Opretter automatisk forbindelse til netværket, hvilket reducerer idriftsættelsestiden (automatisk GPS-registrering og 

eSIM)

Systemoversigt

LUMINTELL™ 
Field App

LUMINTELL™
SYSTEMOVERSIGT

• Selvdiagnosticerende system for optimal service og vedligehold

• Måling af energiforbrug i realtid i henhold til EN50470-certificeringen

• Sikker adgang til Lumintell™-webapplikationerne med to-faktor-godkendelse

• OTA-firmwareopdateringer (Over The Air)

For flere tekniske detaljer henvises til databladene for Lumintell™ Node.
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CLOUD
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Lumintell™ Node LCULumintell™ Node CCU (gateway)Lumintell™ Node LCU

Lumintell™-
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www.lumintell.city
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Tilgængelig integration 
af bevægelsessensor

Integreret
dagslyssensor

Valgfrie og eksterne 
IoT-plugins

Lumintell™ Node
med NEMA- eller Zhaga-
konnektor

Lumintell™ Mesh-
netværk

IoT-netværk

LUMINTELL™
CLOUD

LUMINTELL™
CLOUD

Globale systempartnere:

Microsoft Azure-
miljø

JT International til global 
data-roaming 



LUMINTELL™
VIGTIGE FUNKTIONER

Lumintell™ Intelligent LMS

• Kortlægning og geo-positioner for armaturer og IoT-sensorer

• Armaturgrupper og avancerede lysdæmpningsscenarier til optimeret kontrol af 
gadebelysningen

• Styring af dagslys- og bevægelsessensorer

• Automatisk synkronisering mellem lokal og UTC(1)  tid

• Brugerdefineret CLO-funktionalitet(2) (konstant lumen niveau)

• Brugervenligt betjeningspanel med avancerede rapporteringsværktøjer og 
ydelsesgrafer for optimeret energibesparelsesanalyse 

Lumintell™ Vedligehold og Service platform

 > Lumintell™ System Admin.

• Enkel netværksopsætning

• Arbejdsprocesstyring for optimeret vedligeholdelse i felten 

• Unik hardwareidentifikation med serviceinformation og komponent levetid

• Hardware alarmer og netværk overvågning

• Opsætning af rettigheder for individuelle brugere

 > Lumintell™ Field App

• App til Implementering og installation i felten, får hurtig og 

omkostningseffektiv installation med NFC(3)

• App til optimering af vedligehold og service arbejdet i felten

Lumintell™ Integration

• IoT-plugins for optimal sensor integration

• Smart data fra IoT-plugins via eksterne partnere

• API-integration med eksterne systemer

Lumintell ™ består af to separate og specialiserede applikationer: Lumintell ™ Intelligent LMS med brugervenligt 
interface til daglig drift af gadebelysning og Lumintell™ Vedligehold & Service platform til teknisk personale til netværks 
konfiguration og styring af daglig vedligehold.

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

Vigtige funktioner

Lumintell™
Vedligehold & 
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Lumintell™ Intelligent LMS

SMART LYSSTYRING MED INTEGREREDE SENSORER

Avancerede lysdæmpningsmuligheder med brugervenlig planlægning og profilindstillinger 

til individuelle armaturer eller grupper af armaturer med integration af dagslys- og 

bevægelsessensorer

DASHBOARD
MED FUNKTIONSRAPPORTER

Rapporteringsværktøjer med ydelsesgrafer, energibesparelsesanalyse

og smart data fra IoT-plugins

REALTID ALARMER FOR OPTIMAL VEDLIGEHOLDELSE
OG SERVICE I FELTEN

Systemet sender automatisk information om hardware- og tilslutningsfejl, der vises i 

Vedligehold & Service platformen, for optimeret service planlægning i felten. 

Lumintell™ Intelligent 
LMS med brugervenligt 
interface til daglig drift 
af gadebelysningen, 
er en Intuitiv og 
brugervenlig applikation 
der kan tilgås på www.
lumintell.city



Lumintell™ Maintenance & Service-platform

ADMINISTRATION AF INTSTALLATIONS & 
VEDLIGEHOLDELSES-PROCESSER

Med Lumintell™ Field App kan vedligeholdelsesarbejdet koordineres direkte med de enkelte 

serviceteams i felten, med de senest opdaterede service- og vedligeholdelsesoplysninger.

BRUGERVENLIG NETVÆRKSKONFIGURATION

Takket være den fuldstændigt trådløse betjening, plug-and-play 

netværksopsætning og den tidsbesparende Lumintell™ Field App er

implementering og konfiguration af Lumintell™ hurtig og omkostningseffektiv.

ADVARSLER OG NETVÆRK OVERVÅGNING

 Lumintell™ indsamler, analyserer og visualiserer diagnostiske oplysninger automatisk fra 

hele installationen og giver realtidsbaseret datasynkronisering og notifikationer.

Lumintell™ Vedligehold 
& Service platform for 
teknisk personale, til 
netværks konfiguration 
og styring af dagligt 
vedligehold.



Lumintell™ Vedligehold og Service platform

VIGTIGE FORDELE

Lumintell™ Noder er 
designet i højest mulig 
kvalitet for lang levetid

Installeres uden værktøj

eSIM for omgående 
etablering af trådløs 

netværk

Node identifikation
via NFC teknologi

Leveres med NEMA- eller 
Zhaga konnektor

Fleksibel CCU- 
positionsoptimering 

(Gateway)

Kan eftermonteres i 
eksisterende gadebelysning

Intet behov for store 
“gateways“ og LAN 

forbindelse

Lumintell™ Noden er netværkets 
grundsten. Takket være den fuldstændigt 

trådløse betjening, øjeblikkelige 
forbindelse samt det unikke design af

både LCU og CCU er implementeringen 
og vedligeholdelsen af Lumintell™ både 

hurtig og kost optimal.

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

FIELD APP

Lumintell™ Field App er et unikt 
værktøj til arbejdet med jeres 
belysningsaktiver i felten og til 

synkronisering med jeres cloud-
baserede Lumintell™ Vedligehold & 

Serviceplatform.

LUMINTELLTM

LUMINTELL

LUMINTELLTM

TM

VIGTIGE FORDELE

Systemet levers incl. Android 
smartphone-app til service i 

felten

Live kommunikation med 
Lumintell™ System Admin.

Personlig og prioriteret 
planlægning af 

vedligeholdelsesopgaver

Rutebeskrivelse til servicested

Log over
service og vedligehold

Hardware-livscyklus data

Unik komponent information

NODE

LUMINTELLTM

LUMINTELL

LUMINTELLTM

TM



OPGRADER JERES SMART 
CITY-LØSNING MED IOT 
OG DATA, NÅR I HAR 
BRUG FOR DET 

Takket være den eksisterende gadebelysningsinfrastruktur og 

Lumintell™ Integration kan I forbinde byens gadearmaturer og IoT-

sensorer via Lumintell™ IoT-plugins og samtidig drage fordel af den 

integrerede Lumintell ™ Vedligehold & Service platform, også for jeres 

eksterne IoT-hardware.

Lumintell™ tilbyder API, der giver mulighed for at indsamle data og 

udføre dataanalyse gennem eksterne partnere og samtidig sikrer 

integrationen af sensorhardware i Lumintell™ Vedligehold & Service 

platformen. Lumintell™ API sikrer fremtidig mulighed for at integrere 

Lumintell™-løsningen i et eksternt system.

Denne fleksible løsning giver mulighed for at indsamle smart data, som 

kan bruges til at forbedre offentlige tjenester, så som overvågning og 

analyse af vejtemperatur og vejforhold, eller I kan overvåge og måle 

luftkvalitet, så I kan kortlægge områder med høj forurening, spore 

ændringer over tid, og identificere forureningskilder. Intelligente 

gadelamper kan bruges til mange forskellige formål. Antallet af 

understøttede muligheder er uendeligt. Men det afhænger af byens 

målsætninger og prioriteter.

Lumintell™ Integration og IoT-plugins

Reduktion i 
energiforbrug (op 
til 30 % yderligere 

besparelser)

Vejtemperaturer 
og vejforhold

Luftkvalitet og 
forurening

Detektion af 
støjforhold og 

skud

Optælling 
af trafik, 

mennesker eller 
cykler

Nummerplade
genkendelse

Reduktion i
CO2-

udledninger
(op til 30 %)

Kontakt os for en gratis demo eller send forespørgsel til smartcity@novalu.me

Vejrstation Smart
netanalyse

Offentligt Wi-Fi 
netværk

Video
overvågning

Trafikstyring IoT-parat netværk
til fremtidige 

sensorer

P

VÆLG BLOT DE NØDVENDIGE SENSORER, 
NÅR I HAR BRUG FOR DEM

Smart
parkering

Reduktion i
energiforbrug 

med LED (op til 
50 %)

Reduktion i 
omkostninger til

vedligehold
 (30-50 %)

LUMINTELL™
INTEGRATION

Lumintell™ Integration-tjenester med valgfrie IoT-plugins:

IoT-plugins til broadbåndIoT-plugins til smalbånd IoT-plugins til narrowbåndLUMINTELL™ LMS

VALGFRIE IOT-PLUGINS



LED-GADELAMPER
MED LUMINTELL™

OG OFFENTLIG WI-FI

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

Hovedreference for Lumintell™

Novalume har bla. opgraderet gaderne i to kommuner (med over 200.000 

indbyggere) i Chile med installationen af 27.000 nye LED-armaturer og 

tilsluttede gadelamper ved hjælp af Lumintell™ Smart City løsning. Desuden er 

installationen også blevet opgraderet med offentlig trådløst WI-FI netværk, så 

beboerne kan komme online.

Udskiftning til højeffektiv og energieffektiv LED-belysning samt Lumintell™ 

Smart City løsningen har resulteret i et markant reduceret energiforbrug samt 

har også forbedret kvaliteten af gadebelysningen. Udskiftningen betyder, at 

kommunen har realiseret en reduktion i energiforbruget på 66 %. Byen har 

samtidigt reduceret sine CO2-udledninger og udleder nu 2.227 ton CO2 mindre 

i atmosfæren hvert år.

Investeringen, inklusive installation, har en tilbagebetalingstid på mindre end 5 

år, og den tekniske levetid på installationen er 16,7 år – altså mere end 3 gange 

tilbagebetalingstiden!

CHILE
BYER PÅ VEJ TIL AT 
BLIVE SMARTE

66 % 5 16,7 2.227 TON
Årlig reduktion i 

elektricitetsforbrug
Tilbagebetalingstid 

i år
Produktets levetid 

i år
Årlig reduktion i 
CO2-udledninger

Kontakt os for en gratis demo eller send forespørgsel til smartcity@novalu.me



Kay Fiskers Plads 9, West Tower, 2300 København, Danmark

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

Kom godt i gang med den nye Lumintell™ Smart City-løsning.

Kontakt os i dag!

novalu.me

Turnkey Lighting Solutions


