
ILUMINATUL INTELIGENT 
PENTRU ORAȘE



NOILE PROVOCĂRI ALE 
ORAȘELOR

Orașele:
Utilizează 75% 

din resursa 
energetică 
primară*

Cetățenii:
97% au telefonie 

mobilă
47% au acces la 

date mobile**

Populația:
Va crește 
de la 50% 

la 70% până 
în 2050***

~300 milioane
puncte luminoase

în lume

~40% consumul cu iluminatul
din totalul consumului unui oraș

~20 ani
este vechimea medie a unui 

sistem de iluminat

~2% solutii Smart
din totalul sistemelor 

existente

SISTEMELE DE ILUMINAT 
ACTUALE

* Sursa: UN Habitat 
** Sursa: World Bank and ITU, World Telecommunication/ICT Development Report and Database
*** United Nations – Department of Economic and Social A�airs, ‘World Urbanization Prospects’



ILUMINATUL PUBLIC SE 
TRANSFORMĂ RADICAL

Planificarea mentenanței și urmărirea se 
realizează pe hârtie (manual)

Monitorizarea în timp real a sistemului de 
iluminat cu ajutorul aplicațiilor software

Nivel de iluminare constant, nediferențiat, 
determinat de puterea surselor de lumină

Sistem de iluminat care permite reglajul 
fluxului luminos și utilizarea scenariilor

Facturare energiei consumate cu iluminatul 
bazată pe estimări ale consumului

Facturarea energiei bazată pe măsurarea în 
timp real a consumului de energie

Structură inflexibilă a sistemului de iluminat, 
definită în momentul proiectării inițiale

Structură flexibilă a sistemului de iluminat ce 
poate fi integrată cu alte sisteme SMART

Sistem de urmărire fizică (cu persane) a 
surselor de iluminat defecte

Avertizare automată a tuturor tipurilor de 
defecte care pot apărea

SISTEMELE DE ILUMINAT 
TRADIȚIONALE

SISTEMELE DE ILUMINAT 
MODERNE



STRUCTURA ȘI 
COMPONENTELE UNUI 
SISTEM DE ILUMINAT
INTELIGENT



Sistemul de iluminat inteligent pentru orașe 
include corpuri de iluminat interconectate, aplicații 
software intuitive (opțional oferite ca serviciu) și servicii 
specializate pentru  operarea centralizată a sistemului de 
iluminat.  

App conectareApp operare

Integrare DispozitiveDateDrepturi de 
management

Interfețe Securitate

ServiciiPlatformă operare

Corpuri iluminat Tablouri electriceConectare*

Aplicații software Dispozitive 

Aplicații software

Aplicațiile software 
oferă posibilitatea 
controlului în timp real 
și obținerea de infor-
mații detaliate despre 
întregul oraș.

Dispozitive

Dispozitivele ot fi cor-
puri de iluminat cu 
sisteme de control
integrate sau cu 
unități speciale de 
control atașate.

Platformă operare

Platforma de operare
personalizată oferă 
utilizatorilor posibilitatea 
gestiunii și controlului 
întregului sistem de 
iluminat .

Servicii

Servicii specializate, 
de la introducerea 
datelor în sistem, 
până la gestiunea 
tuturor corpurilor de 
iluminat.



AVANTAJELE UTILIZĂRII
SISTEMELOR DE ILUMINAT
INTELIGENTE

Reducerea
consumului
de energie

cu până la 70%

Siguranță sporită
și confort

pentru cetățenii
orașului

Monitorizare,
control și

mentenanță
în timp real



CINE 
SUNTEM
Grupul FEGIME reunește companii independente de distribuție a echipamentelor electrice, 
combinând avantajele oferite de prezența internațională – strategii unitare la nivel european,
schimb de informații și de experiență, contracte globale cu marii furnizori - cu avantajele date de 
flexibilitatea, agilitatea și serviciile de înaltă calitate ale fiecărui membru, în beneficiul clienților și 
furnizorilor grupului.

Fegime operează la nivel european în 18 țări și înglobează peste 230 de distribuitori de echi-
pamente electrice, aceștia însumând o cifră de afaceri de 4.7 miliarde Euro și 10% cotă de 
piață în Europa.

În România, Fegime este compus din 3 distribuitori de echipamente electrice, reprezentând 8% 
din piața românească de profil, cu o cifră de afaceri de 45 milioane Euro și peste 200 de 
angajați:

CONSOLIGHT COM SRL 
Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 1 G, Sector 3, București, România
Phone: +40 31 805 44 41 / (42)
Fax: +40 31 805 44 40
Homepage: www.consolight.ro
E-Mail: office@consolight.ro

LEVIROM SRL
Str. Traian Vuia 141C, 400397, Cluj-Napoca, România
Phone: +40 749 26 22 41
Fax: +40 364 71 02 60
Homepage: www.elda.ro
E-Mail: office@elda.ro

POWER ELECTRIC SRL
Str. Preciziei 32, Sector 6,  062204, București, România
Phone: +40 31 403 07 00
Fax: +40 31 403 07 01
Homepage: www.canpower.ro
E-Mail: office@canpower.ro



Fegime România
Bd. Preciziei 32, Sector 6, București

www.fegime.ro
office@fegime.ro


	Blank Page



