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Älykäs katuvalaistuksen hallinta

Kattaa koko ulkovalaistuksen
GridLight™ on paljon muutakin kuin vain katuvalot

Modernissa kaupungissa valaistus on hyvin keskeinen asia. Se luo turvallisuutta, parantaa 
kykyä työskennellä, viihdyttää, luo tunnelmaa, korostaa asioita. Vaatimukset kuitenkin vai-
htelevat, jolloin yksi ratkaisu ei sovi kaikille. Amplex on työskennellyt ulkovalaistuksen pa-
rissa jo yli 20 vuotta ja on kehittänyt yhdistettävän tuotevalikoiman, joka vastaa kaikkiin 
valaistushaasteisiin älykkäässä kaupungissa.

Noin 30 % kaupungin kunnallistekniikan keskimääräisestä energiabudjetista menee katu-
valaistukseen. Se on paljon energiaa, paljon rahaa ja paljon hiilidioksidipäästöjä.

Valitettavasti usein huomataan, että suuri osa syntyvästä valosta menee hukkaan, koska 
valot syttyvät liian aikaisin illalla, jäävät palamaan liian kauan aamulla – tai yksinkertaisesti 
ylivalaisevat alueet, jotka eivät tarvitse juurikaan valoa.

Amplex GridLight™ on älykäs, automatisoitu katuvalaistuksen hallintajärjestelmä, joka 
säästää usein 20-40 % energiaa. Amplex varmistaa, että kaupungeissa on oikea määrä valoa 
oikeaan aikaan. Ei enempää, ei vähempää. Pienennä kaupunkisi hiilijalanjälkeä ja säästä 
rahaa. Amplex on selkeä valinta energiatehokkaaseen kaupunkiin.

Älykkään ja avoimen kaupungin IoT-ratkaisu

Avoimet verkot – Varmistaakseen, että infrastruktuuria voidaan käyttää kaikkiin 
älykaupunkisovelluksiin, GridLight™ sisältää johtavia älykkäiden kaupunkien infrastruk-
tuurin viestintätekniikoita, kuten WiFi, 2G/4G, NB-IoT, LTE-M ja LoRaWAN – Tämä jatkuva 
kehitys avoimessa kehyksessä tekee ratkaisusta paitsi kestävämpiä, myös tulevaisuuden 
tarpeet täyttäviä. Suurin osa Amplexin viimeisten 20 vuoden aikana tekemistä asennuk-
sista on edelleen toiminnassa ja täysin integroituna uusimpaan ratkaisuun - tämä on myös 
tulevaisuuden tavoite. Amplex ei jätä asiakkaitaan taakseen.

Energian säästäminen, hiilidioksidipäästöjen vähentäminen ja toteuttamiskelpoisen rat-
kaisun tarjoaminen lyhyellä takaisinmaksuajalla on aina ollut Amplexin painopiste. Yk-
sinkertainen ja edullinen ratkaisu alhaisen prioriteetin alueilla yhdistettynä edistyneisiin 
innovatiivisiin ratkaisuihin yksittäisillä pylväillä korkean prioriteetin alueilla. Ja aina yleistä 
turvallisuutta vaarantamatta.

Liikkeeseen mukautuva 
valaistusohjaus Valaisinkohtainen- ja 

ryhmäohjaus sekä valvonta

Liikennemääriin mukautuva 
valaistusohjaus ja -valvonta Ryhmäohjaus 

ja -valvonta

Liikenne

Liikenne

Ilm
anlaatu
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Valaistussovellukset

Ryhmäohjaus
Ohjaa ja valvo katuvalaistuskeskuksia toteuttamiskel-
poisinta katuvalaistuksen hallintaratkaisua hyö-
dyntäen. Erittäin skaalautuva, nopea ottaa käyttöön 
ja helppo ylläpitää.

Valaisinkohtainen ohjaus
Amplex tarjoaa korkeatasoisesti jyvitettyä ohjausta 
ja valvontaa varten yksittäisten valaisimien GridDOT 
ohjainlaitteita, jotka mahdollistavat mukautuvan dy-
naamisen himmennyksen.

Liikenneperusteinen valaisinkohtainen 
ohjaus
Liikennetietojen lisääminen yksittäisten valaisimien 
ohjaukseen tuo energian ja hiilidioksidin säästöjä il-
man että se vaarantaa teiden turvallisuutta.

Liikeperusteinen valaisinkohtainen ohjaus 
GridLight™  tukee liikeantureita ja GridDOT-moduuli 
voi automaattisesti ilmoittaa tiedon eteenpäin naapu-
rivalaisimille. Näin mukautuvaa valoa voidaan käyttää 
energian säästämiseen turvallisuudesta tinkimättä.

Mukautuva tunnelien/siltojen hallinta 
Vaatimukset tunneleiden ja siltojen valaistuk-
sen hallintaan ovat usein hyvin monimutkaisia. 
GridLight™:ssa tämä on kuitenkin integroitu osaksi 
kaupunginlaajuista ratkaisua.

Monumenttien ja rakennusten valaiseminen
GridLight™ pystyy hallitsemaan erityisvaatimukset, 
kun monumentteja ja rakennuksia on valaistava ja 
varmistaa, että tilanne synkronoidaan myös kadulla 
olevien valaisinten kanssa.

Urheiluvalaistuksen hallinta 
GridLight™ urheilutiloihin ja stadioneille korvaa 
avaimet sovelluksilla, tekee laadunvalvonnasta en-
nakoivaa sekä varmistaa, että valot aktivoituvat vain 
sovittujen aikarajoitusten puitteissa.

Satama-alueen valaistuksen hallinta
Sataman valaistus voi olla enemmänkin kuin vain 
katuvalaisimia.Se voi tarjota dynaamisemman työv-
alaistuksen, sumuvalon ja usein myös älykkään mit-
tarointiratkaisun täydelliseen energianhallintaan.

Ilmanlaadun seuranta
Kun katuvalaistuksen ohjausratkaisu on käytössä 
koko kaupungin laajuisesti, infrastruktuuria voidaan 
käyttää myös muihin tarkoituksiin, kuten ilmanlaa-
dun seurantaan.

Liikenteen ja matka-aikojen seuranta
Hyödyntämällä katuvalaistusinfrastruktuuria ja 
lisäämällä EU-määräysten mukaisia liikenneanture-
ita ratkaisu toimii myös IoT-liikenteen ja matka-ajan 
seurantajärjestelmänä.

Mukautuva tunnelien/siltojen 
valaistusohjaus ja -valvonta

Urheiluvalaistuksen 
ohjaus ja valvonta

Rakennusten ja monumenttien 
valaistuksen ohjaus

Satama-alueen valaistusratkaisu katu-, työ- ja sumuvaloille. 
Integroitu älykäs mittarointi satamateollisuudelle ja aluksille
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Yli 20 vuotta kokemusta
Asiakkaamme on perintömme.

GridLight™ voi tuoda edullista älykkyyttä katuvalaistuskeskuksiisi. Se antaa kaupungeille 
mahdollisuuden madaltaa kustannuksia, vähentää energiankulutusta ja helpottaa 
seurantaa sekä hallintaa reaaliajassa. Tutkimukset osoittavat, että jo vain korvaamalla 
kellokytkimet keskitetyllä Amplex-järjestelmällä voidaan saavuttaa 10-15% säästöjä. 
Lisäämällä käyttöön liikenneperusteinen himmennys säästöt voivat olla jopa 30-45%. 
Tämän lisäksi reaaliaikainen yleiskatsaus tuottaa ylläpidolle säästöjä, jotka ovat tyypillis-
esti 20-30 % luokkaa. Se ei siis ole vain älykästä, vaan erittäin hyvää myös liiketoiminnalle.

Älykkyyttä valaistuskeskus- tai valaisinkohtaisesti

Koska ohjelmistomme istuvat katuvalaistuskeskuksissa, GridLight™ voi maksaa paljon 
vähemmän kuin järjestelmät, jotka vaativat käyttöönottoa joka pylväässä. Tuloksena 
takaisinmaksuaika mitataan kuukausissa vuosien sijaan.

Kun tarvitset tarkempaa ohjausta, GridLight™ tarjoaa myös valaisinkohtaisen ohjaamis-
tason käyttöönoton. Näin saadaan aikaan hybridiratkaisu, joka yhdistää yksilöllisen ja 
kaappitason ohjauksen yhdessä kaupungissa. Koska maaseudulla ei usein tarvita val-
aisinkohtaista ohjausta, tällainen yhdistelmä on usein suositeltava ison kunnan tai ison 
maantieteellisen alueen asennuksen yhteydessä.

Yksi katu kerrallaan

GridLight™ on loistava tapa alentaa kustannuksia koko katuvalaistusverkossasi – olipa se 
sitten kaupungin laajuinen, alueellinen tai jopa valtakunnallinen.

Koska kyseessä on modulaarinen järjestelmä, voit aloittaa pienestä ja kasvattaa sitä ajan 
myötä. Järjestelmän aikaansaamat säästöt voivat rahoittaa järjestelmän laajentamista 
jatkossa.

Hyödynnä älykästä kaupunki-infrastruktuuriasi ja lisää sitä
GridLight™ tukee useita tiedonsiirtotapoja, mukaan lukien GSM-matkapuhelinverkko, 
Ethernet, WiFi, NB-IoT ja uusin LoRaWAN pitkän kantaman älykäs kaupunkiviestintätekno-
logia. Tämä joustavuus tekee ratkaisusta helpommin toteutettavan ja integroitavan mui-
hin älykaupunkisovelluksiin.

GridLight™ sisältää jo monia älykaupunkilisäosia. Kuten TravelTime™ – joka kerää tietoa 
ohi kulkevista autoista ja tarjoaa tietoja matka-ajasta koko kaupungissa vertailemalla
eri reittiajat jne. Voit lisätä Amplex AirQuality -antureita seurataksesi saastetasoja kaupun-
gin alueella tai lämpöantureita mitataksesi tien lämpötilaa. 



Valittuja referenssejä

Yli 20 vuotinen taipaleemme katuvalaistuksen parissa on kerryttänyt meille useita refer-
enssejä eri maissa. Tässä on niistä muutama:

Utility Intelligence™

Luxemburg

Hillerød

Katrineholm

Bad SalzuflenAarhusin satamaAalborg

Vejle

Thisted

Frederecia

Vejlen satama

Göteborg

Vordingborg

Ringkøbing-Skjern

Abu Dhabi

Thyborønin satama

Växjö

Teknillinen yliopistoAarhus Bielefeld Bremen

Sähkölaitos Halsnæs Hedensted Herning

Holbæk Holstebro Jammerbugt Jasa Marga

Kööpenhamina

Madrid Morsø Nordfyn Odense SähkölaitosMoerdijkin satama

Sigtuna Svendborg SWB sähkölaitos

VejdirektoratetTrafikverket Tårnby

Ringsted

Stuttgart

Lemvig

Sorø

Ikast-Brande

Skive

Vestforsyning s.laitos
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Ryhmä- ja yksilökohtais-
ta ohjausta
Täysin integroitu ratkaisu valaistuskeskuksille sekä va-
laisimille

Ihanteellisessa maailmassa kaikki yksittäiset katuvalaisimet ovat täysin kytkettyjä, mikä 
mahdollistaa yksityiskohtaisen tilatiedon ja yksittäisen valon optimaalisen ohjauksen. 
Kuitenkin useimmissa kaupungeissa sekä järjestelmän perustamisen että omistamisen 
kokonaiskustannukset, mukaan lukien ylläpito ja kaikki muut muuttuvat kustannukset, 
ylittävät täydellisesti verkotetun järjestelmän arvon ja säästöt.

Lisäksi LED-valaisinasennukset vähentävät merkittävästi virrankulutusta, joten himmen-
nyksestä koituvat säästöt eivät välttämättä ole lisäkustannusten arvoisia joillakin kaupun-
gin alueilla. Silti alueilla, joilla valon turvallisuus ja laatu ovat ratkaisevan tärkeitä ja liiken-
ne vähenee yön aikana, käyttötapauksia on varmasti olemassa täydellisesti verkotetulle 
järjestelmälle.Siksi erilaiset vaatimukset kaupungin eri osissa vaativat erittäin joustavaa 
katuvalaistuksen hallintajärjestelmää – kuten GridLight™.

Amplex tarjoaa laajan valikoiman yksinkertaisesta ryhmäohjauksesta mukautuvaan 
liikenneperusteiseen yksilölliseen ohjaukseen. Näitä järjestelmiä voidaan sekoittaa kaik-
kialla kaupungissa tarjoamalla kustannustehokas ratkaisu maksimaalisella joustavuudel-
la. GridLight™ on täydellinen tapa alentaa kustannuksia koko katuvaloverkossasi – olipa 
se sitten kaupungin laajuinen, alueellinen tai jopa valtakunnallinen.

Ryhmäohjaus

GridLight™ tuo edullisia, älykkäitä päätelaitteita (AmsCPU:t ja gridCPU:t) katuvalaist-
uskeskukseesi. Niiden avulla voit alentaa kustannuksia, vähentää energiankulutusta ja 
helpottaa koko järjestelmän valvontaa sekä hallintaa reaaliajassa. Tutkimukset osoittavat, 
että jo vain korvaamalla kellokytkimet keskitetyllä Amplex-järjestelmällä voidaan saavut-
taa 10-15% säästöjä.

Valaistuskeskukseesi Amplex-ratkaisu asennetaan muutamassa minuutissa ja se voi olla 
kaikkea yksinkertaisesta päälle/pois toiminnasta täysin varustettuun valvontajärjest-
elmään, joka mittaa valvontajännitteen, vaihekatkoksen, virran jokaisesta lähtevästä 
vaiheesta, vuodosta maahan, lukee digitaalisten tehomittareiden lukemat ja jopa kerää 
liikenne- ja ympäristötiedot.

Amplex Module System (AMS) tarjoaa useita lisämoduuleja, jotka voidaan asentaa kaap-
piin:

• AmsSwitch kahdelle releellä ohjaamaan useampia osuuksia tai vaiheita
• AmsCurrent kahden lähtevän kolmivaiheisen osuuden virran valvontaan ja  
  maavuotojen valvontaan
• AmsBattery antaa virtaa päätelaitteelle sähkökatkoksen aikana ilmoittaakseen 
  katkoksista
• AmsModbus älykkäiden mittarien integrointiin Modbus-liitännän avulla
• AmsDLMS älykkäiden mittarien integrointiin DLMS/COSEM-liitännän avulla
• DALI-moduuli varmistaa langallisen tiedonsiirron tunneleiden valaisimiin, 
  koristevaloihin, kylttien valoihin jne.

Amplex AmsCPU -sarjan kaappipäätelaitteet ovat 
täysin Linux-pohjaisia älykkäitä päätelaitteita 
katuvalaistuksen automaatioon.

GridDOT LoRaWAN -valaisinohjain LED-valai-
simille, joissa on Zhaga-liitin. Varustettu WiFi-, 
bluetooth- ja LoRaWAN-yhteyksillä – kooltaan 
vain 4 cm leveä.

GridDOT LTE -valaisinohjain LED-valaisimille, jois-
sa on Zhaga-liitin. Varustettu WiFi, bluetooth, 2G, 
LTE-M ja/tai NB-IoT-yhteyksillä. 
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Tämän lisäksi päätelaitteessa on useita I/O-liitäntöjä RS232-tiedonsiirtoa varten, S0-
pulssiliitäntä, analogiset sekä digitaaliset tulot valoisuusantureille jne.

Ohjelmistot istuvat katuvalojen ohjauskaapeissa, joten GridLight™ voi maksaa pal-
jon vähemmän kuin järjestelmät, jotka vaativat käyttöönottoa joka pylväässä. Tämän 
seurauksena takaisinmaksuaika mitataan kuukausissa vuosien sijaan. 

Millään muulla alan yrityksellä ei ole sellaista kokemusta ja laajaa tarjontaa kuin Amplex-
illa ryhmäohjauksessa.

Valaisinkohtaista ohjausta

Jos tarvitset tarkempaa ohjausta, GridLight™ tarjoaa sitä myös valaisinkohtaisesti.
Näin saat hybridiratkaisun, joka yhdistää valaisinkohtaisen ja kaappitason ohjauksen 
kaupungin alueella. Usein et tarvitse yksilöllistä valvontaa maaseudulla tai teollisuusal-
ueilla.

Siksi yhdistelmä molempia ohjaustapoja on tyypillisesti toteuttamiskelpoisin ratkaisu.
Amplex gridDOT -moduulit on suunniteltu Zhaga book 18 -standardia noudattaen. Se 
on avoin standardi LED-valaisimien ohjaukseen, joka on laajalti käytössä lähes kaikissa 
markkinoilla olevista katuvalaisimista.

Tässä on joitain gridDOT-moduulien ominaisuuksia:
• Rajaton määrä ohjelmia moduulissa maksimaalisen joustavuuden takaamiseksi.
• Akkukäyttöinen reaaliaikainen kello tai GPS varmistaaksesi, että moduulissa on aina 
oikea
aikaa ohjelmien suorittamiseen - myös tiedonsiirtokatkon aikana.
• Täysin yhteensopiva Zhaga book 18:n ja D4i:n kanssa
• Hakee mittarilukemat LED-ohjaimesta, jotta voit helposti seurata valaisimen virranku-
lutusta.
• Liitäntä D4i DALI -aktiivisuusantureille valojen himmentämiseksi aktiivisuutta mita-
tessa. Voi välittää signaalin myös naapurivalaisimille Bluetoothin kautta niiden him-
mentämiseksi.
• Saatavilla 2G/NB-IoT/LTE-M/WiFi- tai LoRaWAN-tiedonsiirrolla.

Yhdistä ja sovita

Koska kyseessä on modulaarinen järjestelmä, voit aloittaa pienestä ja kasvattaa sitä ajan 
myötä. Järjestelmän aikaansaamat säästöt voivat rahoittaa järjestelmän laajentamista 
jatkossa. GridLight™:n avulla voit aloittaa yhdeltä kadulta ja seurata energia- ja kustan-
nusparannuksiasi viikkojen kuluessa. Se on täydellinen tapa testata GridLight™ järjest-
elmää.

Lisäämällä liikenneperusteisen himmennyksen säästöt voivat olla 30-45%. Tämän lisäksi 
reaaliaikainen yleiskatsaus tuottaa ylläpitosäästöjä, jotka ovat tyypillisesti 20-30 %. Näin 
ollen se ei ole vain älykäs järjestelmä, se on myös erittäin hyödyllinen liiketoiminnalle.

Käyttäjäystävällinen verk-
kokäyttöliittymä
 
Kun virtaviivaistat toimintaa ja aloitat 
katuvalojen ohjauksen keskitetystä pai-
kasta, tarvitset työkalun järjestelmäsi ti-
lan visualisointiin. Voit nähdä hälytykset, 
tilat, polttotuntimäärät, tehdä järjest-
elmään muutoksia, kytkeä valot päälle 
ja pois sekä hakea hyödyllisiä raport-
teja verkkoselainpohjaisesta käyttöliit-
tymästä.

GridLight™ Performance View™ sisältää 
KPI-arvot (Key Performance Indicators) 
eli suorituskykymittarit, jotka tarjoavat 
helposti perustiedot joita tarvitaan 
kaupungin laajuiseen hallintaan. Niistä 
aloittaen voit syventyä dataan tarkem-
min tutkimalla vikoja, inventaariotietoja, 
sijaintikarttoja jne.
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Tiedonsiirto
Valitettavasti yksi ja sama tiedonsiirtotapa ei sovi kai-
kkialle - tästä syystä GridLight™ kattaa kaikki eri johta-
vat tiedonsiirtoteknologiat

Täysin kytketty kaupunki edellyttää, että sen mahdollistavia päätöksiä tehdään. Kun otat 
käyttöön katuvalaistuksen hallintajärjestelmän koko kaupungissa, odotat sen kestävän 
15-20 vuotta – vähintään. Joten sinun on tehtävä pitkän aikavälin päätöksiä maailmassa, 
jossa teknologia muuttuu joka päivä: Mitä tiedonsiirtotapaa haluat käyttää seuraavan 20 
vuoden aikana?

Amplex käytti GPRS (2G) -tiedonsiirtoa, kun se aloitti katuvalojen hallintajärjestelmien 
kehittämisen vuonna 2001. Ne ovat edelleen käytössä useimmissa maissa yli 20 vuoden 
jälkeen. Näemme myös 3G-tiedonsiirron, josta ollaan luopumassa joissakin maissa.

Monet kaupungit eivät keskity pelkästään katuvalaistukseen liittyvään tiedonsiirtoon, 
vaan näkevät tiedonsiirron yhteisenä perustana kaikille älykkäille kaupunkitekniikoilleen. 
Nämä kaupungit kohtaavat erilaisia   mahdollisuuksia ja siten erilaisia   valintoja. Jotkut 
kaupungit jättävät matkapuhelinoperaattoreiden tehtäväksi tarjota ja ylläpitää 
tiedonsiirtoinfrastruktuuria. Toiset haluavat asentaa oman infrastruktuurinsa 
vähentääkseen kustannuksia ja voidakseen hallita teknologiansa käyttöiän päät-
tymistä. Tämän jatkuvasti muuttuvan ympäristön seurauksena Amplex on päät-
tänyt omaksua uudet tulevat teknologiat. Se auttaa meitä olemaan joustava ja 

GridLight™ 
palvelin

mukautuva kumppani pitkäaikaisille asiakkail-
lemme.

Tästä syystä Amplex on kehittänyt LoRaWAN-
ratkaisun asiakkaille, jotka haluavat itsenäi-
syyttä ja GSM/LTE-ratkaisun asiakkaille, jot-
ka luottavat matkapuhelinoperaattoreihin 
tiedonsiirtoinfrastruktuurin tarjoamisessa. Ja 
jotta asiat olisivat entistä joustavampia, vo-
imme myös yhdistää kaksi ratkaisua asiakkaid-
en yksilöllisten tarpeiden mukaan.

LoRaWAN/
WiFi

GSM:
2G/3G/4G/

NB-IoT/LTE-M
WiFi/Ethernet

Liikkeeseen mukautuva �
valaistusohjaus Valaisinkohtainen- ja �

ryhmäohjaus sekä valvonta

Liikennemääriin mukautuva �
valaistusohjaus ja -valvonta Ryhmäohjaus �

ja -valvonta

Mukautuva tunnelien/siltojen �
valaistusohjaus ja -valvonta

Urheiluvalaistuksen �
ohjaus ja valvonta

Rakennusten ja monumenttien �
valaistuksen ohjaus

Satama-alueen valaistusratkaisu katu-, työ- ja sumuvaloille. �
Integroitu älykäs mittarointi satamateollisuudelle ja aluksille
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LoRaWAN

LoRaWAN on loistava tiedonsiirtoalusta katuvaloille. Se on pienitehoinen pitkän kanta-
man radioverkko, jonka kaupungit voivat omistaa sekä ylläpitää itse tai vaihtoehtoisesti 
vuokrata sen palveluntarjoajalta.

Tekniikka tarjoaa:
• Erittäin pitkän kantaman viestintä, joka vaatii vain muutaman yhdyskäytävälaitteen 
koko kunnan laajuiselle kattavuudelle.
• Yksityinen tai vuokrattu tiedonsiirtoinfrastruktuuri
• Sisäänrakennettu korkea salaus maksimoi turvallisuuden
• Avoin standardi monien sitoutuneiden toimittajien, kuten Amplexin kanssa
• Yksityisessä verkossa käyttöikä ei ole riippuvainen matkapuhelinoperaattorin strategia-
sta. Sinä päätät, milloin tekniikka on vanhentunut.

2G, 4G & 5G: LTE-M ja NB-IoT

NB-IoT- ja LTE-M-standardit on rakennettu älykaupunki- ja IoT-infrastruktuureja varten. 
Niitä tuetaan tällä hetkellä 4G- ja 5G-verkoissa, ja niiden odotetaan olevan tuettuja 6G-
verkoissa yhtä hyvin. Erityisesti NB-IoT:llä on pidempi kantama ja se kuluttaa vähemmän 
virtaa verrattuna tavalliseen 4G- ja 5G-tekniikkaan.

Tekniikka tarjoaa:
• NB-IoT ja LTE-M tekniikat on upotettu sekä 4G- että 5G-verkkoihin
• Ei ylläpidettävää tiedonsiirtoinfrastruktuuria - verkon hoitavat  
  matkapuhelinoperaattorit
• Täysin salattu
• Useita palveluntarjoajia saatavilla ja verkkovierailut (roaming) mahdollisia, mikä tekee    
  ratkaisusta kestävämmän.

Liikenneperusteinen him-
mennys
 
Amplex tarjoaa sekä liikenteen seuran-
tajärjestelmiä että mahdollisuuden him-
mentää valoja. Yhdistämällä nämä kaksi 
ominaisuutta voidaan saavuttaa suuria 
energiansäästöjä. Kun liikenteen tiheys 
vähenee, katuvalo himmenee ja jos 
liikenne äkillisesti lisääntyy,
valot syttyvät takaisin täyteen valaistu-
stasoon.

Tanskan Odensen kaupungin useiden 
vuosien tietoja tutkimisen myötä havait-
tiin, että tämä toimenpide johti 44 %:n 
säästöihin, kun valaistus himmennettiin 
50 % tasoon vähäisen liikenteen aikoina. 
Jos himmennys olisi ollut 35 % tasossa, 
säästöt kasvaisivat 60 %:iin.

Verrattuna aiemmin toteutettuun kiin-
teäaikaiseen himmennykseen klo 23.00 
- 5.30, säästöt ovat 28 %.

Johtopäätös: Liikenneperusteinen him-
mennys voi jopa yli kaksinkertaistaa 
säästöjä verrattuna perinteiseen itsenäi-
seen himmennykseen. Samalla tämä 
ratkaisu on paljon turvallisempi, koska 
valot himmennetään vain, kun liiken-
nettä on vähän.

LoRaWAN/
WiFi

GSM:
2G/3G/4G/

NB-IoT/LTE-M
WiFi/Ethernet

Liikkeeseen mukautuva �
valaistusohjaus Valaisinkohtainen- ja �

ryhmäohjaus sekä valvonta

Liikennemääriin mukautuva �
valaistusohjaus ja -valvonta Ryhmäohjaus �

ja -valvonta

Mukautuva tunnelien/siltojen �
valaistusohjaus ja -valvonta

Urheiluvalaistuksen �
ohjaus ja valvonta

Rakennusten ja monumenttien �
valaistuksen ohjaus

Satama-alueen valaistusratkaisu katu-, työ- ja sumuvaloille. �
Integroitu älykäs mittarointi satamateollisuudelle ja aluksille

Liikenne

Liikenne

Ilm
anlaatu
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Sovelluksia  
kenttätyöskentelyn tueksi
GridLight™ sisältää sovellukset kenttätyöskentelyä 
varten - sekä iOS-, että Android-käyttöjärjestelmille.

Tehokkaan ylläpidon, hallinnan ja korjauksen kannalta syvällinen tietämys ja välitön 
pääsy tietoihin on ratkaisevan tärkeää. Tämä koskee kaikkia kenttälaitteita, sekä val-
aistuskeskuksia että valaisimia huollettaessa.

Amplexin sovelluspohjainen Field Tool -työkalu kerää arvokasta kenttätietoa ja 
varmistaa synkronoinnin kenttätyöntekijöiden ja toimiston välillä. Se toimii sekä 
iPhonella että Android-älypuhelimella.

Amplex Field Tool on täydellinen työkalu vian tunnistamiseen. Se tekee myös paper-
isen tiedonkeruun tarpeettomaksi. Se on arvokas työkalu mm. seuraavissa asioissa:
• Reaaliaikaisten arvojen, kuten jännitteen, virran tai muiden järjestelmän mittaamien 
  arvojen saaminen
• Viallisten asennusten tunnistaminen kartalta
• Integrointi Google Mapsiin nopeaa reittisuunnittelua varten
• Hälytysten seuranta
• Kauko-ohjattu käsikäyttöinen valojen sytyttäminen, sammuttaminen tai 
  himmennys

Pyyhkäise vasem-
malle asettaaksesi 
valot päälle käsin 

Paina nähdäk-
sesi yksityis-
kohtia valitusta 
yksiköstä 

Voit vaihtaa 
karttanäkymän 
ja hierarkianä-
kymän välillä 

Musta symboli ker-
too, että valaistus on 
täällä pois päältä

Hae yksikköjä 
hakufiltteröintiä 

käyttäen

Skannaa moduu-
lin viivakoodi ja 
paikanna se kart-
tapohjalla

Vaihda näkymää 
helposti eri asiak-
kaiden välillä

Keskitä kartta 
sijaintiisi

Pyyhkäise 
oikealle näyt-

tääksesi yksikön 
karttapohjalla

Pyyhkäise vasem-
malle asettaaksesi 
valot päälle käsin
Katso yksikön 
avoimet hälytyk-
set ja tapahtumat

Katso kaik-
kien moduulien 
resurssit

Aktivoi huoltotila 
hiljentääksesi hä-
lytykset huoltoto-
imien ajaksi

Takaisin kart-
taan/hierarkiaan

Palvelimelta saa-
dut ominaisuus- 

ja tägitiedot

Näytä/muok-
kaa laitesijainnin 
osoitetta

Paikanna osoite 
Google Maps 

tai Apple Maps 
palvelussa



Utility Intelligence™

Amplex Field Tool -työkalu varmistaa, että kentällä tehdyt muutokset synkronoidaan 
välittömästi keskitetyn GridLight™-järjestelmän kanssa. Näin vältytään viettämästä viik-
koja ja kuukausia tiedonsyöttöjonossa. Näin ollen koko järjestelmä pidetään ajan tasalla 
reaaliajassa.

Sijaintitietoisuuden avulla GridTool™ voi linkittää jokaisen sijainnin kuvaaviin ominaisu-
ustietoihin. Näin ollen virheiden riski pienenee.

Kenttätyöntekijät voivat aina määrittää tarkalleen, mikä asennus on lähin, sillä GridTool™ 
ehdottaa lähintä valaisinta/valaistuskeskusta jne. Kenttätyöntekijä voi käyttää karttaa 
myös etsiäkseen muita valaisimia/valaistuskeskuksia lähietäisyydeltä.

Työkalu säätää kielen automaattisesti älypuhelimen asetusten mukaan - se tukee eri kiel-
istä tällä hetkellä englantia, saksaa, ruotsia ja tanskaa.

Tukityökalu käyttää GridLight™-käyttöoikeusjärjestelmää antaakseen käyttäjälle pääsyn 
vain tietylle vastuualueelle. Siksi yksittäisellä huoltotyöntekijällä on pääsy vain omalle 
maantieteelliselle alueelleen. Suuremman laitoksen ylläpitäjänä tai useita kaupunkeja yl-
läpitävänä yrityksenä on kuitenkin erittäin helppo vaihtaa kaupunkien välillä yrityksen 
vastuualueella - ei tarvitse suotta kirjautua uudelleen.

Punainen 
ympyrä kertoo 

yhdestä tai 
useammasta 
hälytyksestä

33 yksikköä 
tällä alueella

Keltainen 
kertoo yhden 

tai useamman 
kohteen valojen 

olevan päällä

Pyyhkäise vasemmalle 
asettaaksesi valot 
päälle käsin

Vihreä kertoo 
yksikön olevan 
himmennettynä

Saatavilla 
myös iPa-
dille

6 avointa 
hälytystä 
täällä

Anturit lisäävät säästöjä 

Jotkut kunnat käyttävät edelleen vain 
joko astronomisia kellokytkimiä tai yk-
sinkertaisia hallintajärjestelmiä, jotka 
käyttävät kiinteitä laskettuja arvoja valo-
jen sytyttämiseen ja sammuttamiseen 
päivittäin. Mutta sääolosuhteet vaikutta-
vat voimakkaasti siihen, milloin valot on 
järkevää kytkeä päälle ja pois.

Kiinteiden laskettujen hämäräarvojen 
käyttäminen vaatii suuren turvamargi-
naalin, jota voidaan pienentää kauniilla 
säällä valoisuusanturia käytettäessä.

Amplex on laatinut raportin, joka pe-
rustuu yhdeksään asiakasasennukseen 
Saksassa, Luxemburgissa, Ruotsissa ja 
Tanskassa. Raportissa kävi ilmi, että en-
ergiansäästö on 11-22 %, kun käytetään 
valoisuusanturia.
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GridLight™ järjestelmän  
turvallisuus
GridLight™ on rakennettu turvallisuutta silmällä 
pitäen ja se on suunniteltu korkeimman turvallisu-
ustason mukaan

Luotettava ja kestävä

GridLight™ on rakennettu tarjoamaan kestävimmän mahdollisen katuvalaistuksen hal-
lintajärjestelmän. Kaikki ohjelmat tallennetaan ja päivitetään päätelaitteisiin (AmsCPU:t, 
gridCPU:t ja gridDOT:t). Joten edes palvelimen hajoaminen tai tietoliikennekatkos, jossa 
eri päätelaitteet menettävät viestintäkykynsä, ei johda vakavaan tilanteeseen. Päätelait-
teet ottavat vallan keskusohjauksesta ja varmistavat, että valot syttyvät ja sammuvat 
päivittäisen ohjelman mukaisesti. Tiedot, jotka kerätään yksiköiden ollessa offline-tilassa, 
kuten mittaritietojen lukemat, tapahtumat jne., tallennetaan päätelaitteeseen ja lähet-
etään, kun yksikkö on jälleen online-tilassa.

Kun uusia ominaisuuksia kehitetään, GridLight™-järjestelmä voi päivittää kaikki päätelait-
teet, valaisinohjaimet ja muut Amplex-moduulit etänä. Tämä tapahtuu automaattisesti, 
ja jos yksiköt ovat päivityshetkellä offline-tilassa, ne päivitetään automaattisesti, kun ne 
ovat jälleen online-tilassa. Kaikki päätelaitteiden tiedot tallennetaan palvelimelle. Kaikki 
tiedot on tallennettu PostgreSQL-palvelimelle. Palvelimet voidaan asentaa asiakkaan pai-
kalliseen konesaliin tai Amplexin isännöimään konesaliin. Tällä hetkellä Amplexin palveli-
met sijaitsevat Irlannissa Amazon AWS -konesalikeskuksessa. Tämä järjestely tarjoaa par-
haimman käytettävyysasteen ja turvallisimman asennuksen.

Salaus käytössä aina sensoreista sovelluksiin

Amplex varmistaa korkeimman tason SSL-salauksen koko järjestelmässä. Yhteys pääte-
laitteiden/valaisinohjainten välillä palvelimeen on täysin SSL-suojattu. Verkkokäyttöliit-
tymä käyttää HTTPS-salausta ja sovellukset SSL-salausta palvelimen ja sovelluksen välillä.
Kun päätelaitteet ja valaisinohjaimet käyttävät mobiiliverkkoa (GSM), käytetään yleistä 
salausta (GEA) - salauksen taso riippuu matkapuhelinoperaattorista ja voi vaihdella salaa-
mattomasta (erittäin harvinainen) aina KASUMI 128-bittiseen tilasalaukseen.

LoRaWAN-laitteillemme LoRaWAN-standardi takaa kaksitasoisen 128-bittisen salauksen 
korkeimman turvallisuuden saavuttamiseksi. Lisätäkseen korkeamman suojauksen erity-
isesti avoimen ethernet- tai wifi-verkon käyttöön GridLight tarjoaa valinnaisen salauspa-
ketin, joka tarjoaa TLS 1.1 RSA:n ja AES 256 CBC SHA256:n käyttäen 2048-bittisiä RSA-
varmenteita. 

Käyttäjähallinta ja pääsyoikeudet

Verkkoselainpohjaisen käyttöliittymän ja sovellusten käyttäjät luodaan palvelimelle käyt-
täjätunnuksella ja salasanalla. Eri asiakkaat on kukin järjestetty hierarkiaan, ja jokaisella 
käyttäjällä on sitten pääsy tiettyyn alipuuhun tässä hierarkiassa järjestelmänvalvojan 
määrittämänä.
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Integraatio muihin järjest-
elmiin - API:t ja TALQ
Amplex TALQ muihin järjestelmiin - katuvalaistuksen hallinta ei ole enää yksinäinen saari. 
Amplex on yhteensopiva TALQ-standardin kanssa ja tarjoaa täysimittaisen REST API raja-
pinnan GridLight™-ratkaisulle.

TALQ

Joka päivä julkistetaan uusi älykaupunkiprojekti: katuvalot kytketään energian 
säästämiseksi ja katuvalaistuspalvelujen laadun parantamiseksi; jätesäiliöitä valvotaan 
kuorma-autoliikenteen vähentämiseksi ja samalla autetaan kaupunkeja saamaan puhta-
ampia; ilmaiset pysäköintipaikat havaitaan ja niistä mainostetaan kuljettajia sekä saas-
tumisen vähentämiseksi että vaihtelevan hinnoittelun mahdollistamiseksi niiden saata-
vuuden mukaan; ja paljon muuta. Suurin osa nykyään saatavilla olevista ratkaisuista on 
kuitenkin suljettuja, mikä helposti lukitsee kaupungit yhden toimittajan ratkaisuihin.

Käyttämällä älykkään kaupungin protokollaa ja integroimalla TALQ OpenAPI -määrityk-
sen, yksi keskushallintajärjestelmä (CMS) voi ohjata heterogeenistä verkkoa, joka yhdis-
tää eri toimittajien ratkaisuja.

Maailmanlaajuiseen TALQ-standardiin perustuen kaupungit voivat nyt valita ja ottaa 
käyttöön ohjausratkaisuja useilta valmistajilta.

TALQ Consortium on luonut maailmanlaajuisesti hyväksytyn standardin hallintaohjelmis-
toliittymille heterogeenisten ulkoilmalaitteiden verkon konfiguroimiseksi, ohjaamiseksi, 
ohjaamiseksi ja valvomiseksi, mukaan lukien älykäs katuvalaistus.

Tällä tavalla yhteentoimivuus keskushallintajärjestelmän (CMS) ja ulkoilmalaitteiden 
verkon (ODN, ns. “päätelaitteet”) välillä eri toimittajien älykkäiden kaupunkisovellusten 
kanssa on mahdollista. Yksi tulos on, että yksi CMS voi ohjata erilaisia   ODN:itä kaupungin 
tai alueen eri osissa.

Amplex omaksuu täysin TALQ-standardin katuvalaistuksen hallinnassa ja työskentelee 
konsortion sisällä parantaakseen TALQ-standardia, jotta valaistuskeskukset voidaan 
integroida paremmin ja selvittääkseen miten ne integroidaan yksittäisten valaisimien 
ohjaukseen.

Amplex API-rajapinnat

Amplexilla on täysi REST- ja JSON-pohjainen API. Tämä mahdollistaa integroinnin kol-
mannen osapuolen järjestelmiin helposti ja erittäin joustavasti.
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TravelTime™

Kaupungin läpi kulkevan liikenteen perusteellinen ymmärrys helpottaa sekä poliitik-
kojen että liikennesuunnittelijoiden työtä. TravelTime™:n avulla GridLight™-ratkaisua 
voidaan helposti laajentaa mittaamalla ajoaikaa eri reiteillä kaupungin läpi.

Kerätyillä tiedoilla liikenteensuunnittelija voi poimia tarkkaa tilastollista reaaliaikaista 
tietoa siitä, kuinka kauan autolla kestää ajaa reittiä, joka ohittaa useita mittausasemia. 
Tämä voi olla liikenteenopastuksen perusta tai sitä voidaan käyttää kaupunkiliikenteen 
optimointiin.

Tiedot voidaan asettaa myös liikenteen suunnittelujärjestelmien saataville joko historia-
tietona tai reaaliaikaisena integroinnilla avoimien GridLight™ API:iden kautta.

Tässä on joitain alustan tarjoamia etuja:

• Voidaan helposti asentaa olemassa oleviin GridLight™-katuvalaistusratkaisuihin tai 
  uutena liikenteen valvontaan tarkoitettuna asennuksena.
• Kerää tietoja lähtö- ja loppukohteen analysointia varten.
• Eri reittien aikavertailu reaaliajassa.
• Parantaa liikenteen sujuvuutta ja siten rajoittaa hiilidioksidipäästöjä
• Ratkaisee ennakoivasti liikenneongelmia tunnistamalla pullonkaulat ja alueet, joissa 
  on eniten liikennettä.
• Tietoja voidaan käyttää valojen himmentämiseen, kun liikenne vähenee.

AirQuality™

Kaupungit kaikkialla Euroopassa harkitsevat dieselajoneuvojen kieltämistä ja muita aloit-
teita ilmanlaadun parantamiseksi – mutta missä määrin se toimii?

Lisäämällä AirQuality™ katuvalaistuksen hallintajärjestelmään strategisissa paikoissa 
ympäri kaupunkia ilmanlaatua voidaan mitata ja seurata helposti. Tällä tavalla perustaso
voidaan tunnistaa ennen aloitteiden käynnistämistä, ja toteutuessaan vaikutusta voida-
an seurata jatkuvasti GridLight™ AirQualityn avulla. Amplex Air Quality Sensor on osa
Smart City -sovellusten valikoimaa, joita Amplex tarjoaa laajennuksina GridLight™ ka-
tuvalaistuksen ohjausalustaan.

Tiedot voidaan toimittaa myös muihin järjestelmiin joko historiallisina mittauksina tai 
reaaliaikaisesti integroituna avoimien GridLight™ API-rajapintojen kautta.

Tässä on joitain tämän alustan tarjoamia etuja:

• Voidaan helposti asentaa olemassa oleviin GridLight™-katuvalaistusratkaisuihin 
  tai uutena ympäristömittauksiin omistettuna asennuksena.
• Sekä sää- että ympäristötietojen mittaus.
• Ilmanlaadun parempi tuntemus varmistaa, että oikeat poliittiset aloitteet käynnistetään.
• Optimaalinen suunnittelu uusien laitosten, hoitokotien jne. sijoittamiseen suhteessa 
  ilmanlaatuun.
• Automaattinen hälytys, kun kynnysarvot ylittyvät.

GridLight ™ AirQuality tarjoaa hyvää tietoa il-
manlaadusta graafisessa muodossa tarkempaa 
analyysiä varten.

GridLight™ TravelTime tarjoaa nopean yleiskats-
auksen yhden tai useamman kaupungin läpi kulke-
van reitin liikenteestä.



Lopputulos
Liian monet kaupungit tuhlaavat liikaa rahaa ja ener-
giaa tehottomaan katuvalojen hallintaan.  

Amplex GridLight™ helpottaa jokaisen katuvalaisimen hallintaa. Täten se lisää liikenne-
turvallisuutta ja alentaa kustannuksia, energiankäyttöä ja hiilidioksidipäästöjä.

Koska se on käyttöönotettavissa nopeasti ja helposti kaappitasolla tai älykkäiden 
valaisinpylväiden päällä – ja koska se vähentää energiankulutusta 20–40 % – GridLight™ 
saavuttaa takaisinmaksun hetkessä. Asennettua Amplex-laitteistoa hyödyntäen voidaan 
lisätä älykkään kaupungin lisäosia liikenteen, tien lämpötilan ja ilmanlaadun seuranta-
an. Kun Amplex Field Tool annetaan huoltoteknikoiden käyttöön, viat voidaan tunnistaa 
ja korjata nopeasti. Näin syntyy säästöä niin rahallisesti kuin ajallisesti.

GridLight™:ssa on integroitu energianhallinta, joka vertailee säästöjä, profiloi ener-
giankulutusta ja vertailee erilaisia   energiansäästöaloitteita. Täysin integroitu laitehal-
linta, kenttätyökalu ja sijaintitietoiset palvelut tekevät palvelusta paljon virtaviivaisem-
man. Tämä tarjoaa merkittäviä säästöjä käyttökustannuksissa.

Säästöt ja energiansäästöt jatkuvat vuodesta toiseen. Se on täydellinen ensimmäinen 
askel kohti älykkäämpää, vihreämpää kaupunkia
.

Utility Intelligence™
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Version 3.1

Carbon Killers™

Voisi sanoa, että tapamme hiiltä elääksemme. Et ole rajoittunut vain käyttökustannuksien alentamiseen. Voit myös pienentää virrankulutustasi 
ja minimoida hiilijalanjälkesi ja ottaa siten ensimmäiset askeleet kohti älykkään kaupungin tulevaisuutta. On aika kehittyä.

Amplex sai alkunsa katuvalaistusjärjestelmien kauko-ohjauksen ja hallinnan alueelta. Myöhemmin painopistealueemme laajeni koskemaan 
älykästä mittausta, ja viimeksi olemme lisänneet valikoimaamme Energy Management-, AirQuality™- ja   TravelTime™-ratkaisut.

Missiomme on olla maailman johtava toimija katuvalaistuksen hallintajärjestelmissä. Haluamme auttaa kaupunkeja ja laitoksia kaikkialla ma-
ailmassa hallitsemaan älykkäästi katuvalojaan. Tulos: Vihreämmät ja turvallisemmat kaupungit, laadukkaammat palvelut ja dramaattisesti pi-
enemmät kustannukset.

Ratkaisuillamme on rajoittamaton skaalautuvuus ja ne on rakennettu avoimille alustoille. Modulaarisella, operaattorineutraalilla alustalla tar-
joamme reaaliaikaista tietoa kentältä. Jatkuvasti kasvavan kumppaniverkoston ohella olemme luoneet maailmanlaajuisen läsnäolon ja vankan 
kokemuksen energiatehokkaiden ratkaisujen toteuttamisesta missä tahansa ympäristössä.

Bødker Balles Gård 24-26
8000 Aarhus C

 Denmark
Phone  +45 7199 2525 
Email:  info@amplex.dk

www.amplex.dk


