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ILUMINAÇÃO PÚBLICA
NS KONCEPT
DESAFÍO
Segundo o Northeast Group, LLC, existem mais de 300 milhões de postes de iluminação pública no mundo. Essa
infraestrutura consome uma quantidade enorme de energia, o que leva a níveis mais altos de emissões de efeito
estufa ao criar eletricidade. Atualmente, muitas empresas estão tentando lutar contra a pegada ambiental dessa
infraestrutura, utilizando inovações tecnológicas.
Nosso parceiro da Sérvia, NS Koncept d.o.o. é uma empresa de profissionais com foco na automação de processos
industriais e termoenergéticos. Suas inovações são usadas em muitas cidades com soluções diferentes; um deles
é o sistema de iluminação urbana inteligente desenvolvido na cidade de Kraljevo.
Nosso parceiro criou uma solução para diminuir o consumo de eletricidade adotando novas tecnologias. O
principal desafio deles era conectar todo o sistema e controlá-lo remotamente, exigindo conectividade confiável
em todas as áreas, independentemente da força do sinal celular. Nesse caso em particular, o NS Koncept d.o.o.
confiou à Teltonika Networks a solução dos desafios de conectividade.

PARCEIRO NS Koncept d.o.o. é uma empresa fundada em 2001 em Novi Sad, Sérvia.
Esta empresa de engenharia tem uma experiência significativa no mercado de automação industrial, composta por
jovens engenheiros profissionais e compartilhando seus conhecimentos com seus clientes, construindo confiança
e parcerias de longo prazo. Soluções inovadoras desenvolvidas pela NS Koncept d.o.o. são bem conhecidos em
toda a Sérvia.
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SOLUÇÃO
A principal tarefa da solução foi economizar o consumo de eletricidade. Empresa NS Koncept d.o.o. fez isso usando
PLCs, que calculam o tempo para ligar ou desligar a luz (pôr do sol e nascer do sol) com base nas coordenadas GPS e
no relógio em tempo real. Depois disso, de acordo com esse cálculo, o controlador assume o controle total das luzes
da cidade. Cada PLC pode cobrir uma ou mais ruas, dependendo do número de postes de iluminação e da distância
entre eles. Toda a solução é monitorada e controlada da sala do servidor com um sistema SCADA, que coleta dados
e gera alarmes por SMS se ocorrer algum erro. Para esta comunicação, o gateway IoT celular TRB140 é usado como
intermediário entre CLPs e SCADA usando o Modbus TCP. O sistema SCADA está conectado ao túnel VPN L2 com
configurações específicas de APN para o cartão SIM. Para esse caso em particular, nosso parceiro escolheu o TRB140
porque oferecia os recursos mais relevantes para o caso de uso: 4G LTE Cat4, suporte completo para Modbus TCP e
1 x RJ45 Ethernet. Além disso, a operação do TRB140 e de todo o sistema é monitorada continuamente via Teltonika
Networks RMS - um sistema de gerenciamento remoto baseado em nuvem.

BENEFÍCIOS
• Modbus - TRB140 suporta o protocolo Modbus TCP, que é essencial para a comunicação entre o PLC e o sistema SCADA.
• Compatibilidade com versões anteriores - TRB140 é um gateway 4G LTE CAT4 que também suporta 3G e 2G, o que
significa que, se o sinal 4G estiver inativo, ele muda automaticamente para 3G ou 2G.
• Gerenciamento Remoto - TRB140 é compatível com o Teltonika Remote Management System, que permite ao operador
da solução gerenciar convenientemente toda a solução a partir de qualquer local, mesmo sem IP Público.

POR QUE TELTONIKA?
Tamanho, confiabilidade, funcionalidade e cobertura do sinal foram os principais fatores para o NS Koncept d.o.o.
por escolher o hardware de comunicação da Teltonika Networks. O TRB140 provou ser a opção mais valiosa, pois
oferece fácil instalação, excelentes recursos de monitoramento remoto e resolveu todos os problemas que nosso
parceiro estava enfrentando, incluindo a topologia de terreno de área remota com sombras no sinal GSM.
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