
Távvezérlő programcsomag  ILUEST világításszabályozó rendszerekhez 
 
  

Az ILUEST világításszabályozó rendszerek / stabilizátorok, a világítótestek tápfeszültségét optimális 
szinten tartják. Ezeket az értékeket, a felhasználó igényei szerint változtathatja és ezáltal a készülék maximálisan 
testreszabható. A készülékekben levő pontos, elektronikus szabályzás által, a teljesítmény fokozatosan 
csökkenthető, mely eredménye az ideális fényerőszint és az egyenletes megvilágítottság. 
 

A SALICRU cég, az ILUEST készülékei számára egy 
olyan rugalmas, könnyen kezelhető, a gép paramétereit könnyen 
átláthatóvá tevő programot fejlesztett ki, amellyel a berendezések 
beállítása nagymértékben leegyszerűsíthető. E felhasználói program 
az ILUEST Távvezérlő programcsomag nevet kapta. 

A távvezérlő csomag kiterjedt kommunikációs 
interfészekkel rendelkezik, amelyeken keresztül az ILUEST 
készülékek összekapcsolhatóak a külvilággal, a felhasználó számára 
teljeskörű vezérlést és nagyfokú rugalmasságot biztosítva. 

 
A távvezérlő programcsomag fő karakterisztikái: 
 
-Helyi ( LCD kijelző vagy számitógép ) és távvezérlési  (GSM modem) lehetőség a kommunikációra. 
-Pc-n, Windows környezetben futó felhasználói szoftver. 
-12 analóg feszültség mérési lehetőség, 3 analóg kimeneti áramerőség mérés, 2 analóg 
hőmérsékletmérés és 10 digitális mérési lehetőség. 
-RS-232 és RS-485 portokon keresztüli kommunikációs lehetőség. 
-A képernyőn megjeleníthető mérések magukba foglalják a: 

 aktív és látszólagos teljesítmény kimutatását ( mindhárom fázison –és fázisonként ). 
 Fázisonként a terhelésszintet, százalékos kijelzés formájában. 
 Működési időtartamot. 

 -Az állítható és programozható paraméterek magukba foglalják: 
 A pontos idő és dátum beállításának a lehetőségét. 
 A lámpa típusának a kiválasztását. 
 Induló feszültségérték beállítását. 
 Névleges feszültség beállítását. 
 Tartalékfeszültség beállítását. 
 Programozható névleges kimeneti áramokat. 
 Egyenként programozható 5 digitális bemenetet. 
 ”Hálózati feszültség hiba” állításának a  lehetőségét. 
 Hőérzékelő hőmérsékletének beállításának lehetőségét. 

 -Feszültségek, áramok és teljesitmények kalibrálási lehetősége. 
 -Programozható GSM protokoll: 2 SMS és 2 e-mail. 

-Idő szerinti programozás lehetősége a hét minden napjára és 10 extra  nap beprogramozási lehetősége. 
-Kétféle működési időszak kiválasztási lehetősége (A vagy B). 
-Csillagászati óra kiválaszthatósága és programozási lehetősége. 
-Kommunikációs portok állapotának az ellenőrzése. 
-További lehetőségek a felhasználói szoftveren keresztül: 

 Készülék összekapcsolása / szétkapcsolása. 
 Áttérés névleges feszültségre. 
 Áttérés a tartalékfeszültségre. 
 Az aktív alarmokhoz (hibákhoz) való hozzáférhetőség. 
 A készülék beállitásainak elmentése/megnyitása és állapotjelentés nyomtatása. 
 cosφ,látszólagos teljesitmény,fázisonkénti aktiv és reaktiv teljesitmény megjelenítése. 
 Névleges kWh és a Takarékos üzemmódban a két feszültség kijelzése. 
 A megadott dátumtól, a teljesítmény és a pénzbeli megtakarítások megjelenítése. 
 A bemenő feszültségek megjelenítése. 

 


