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Älykästä katuvalojen hallintaa, IoT

ja digitaalinen ylläpitoalusta kunnille

ja kaupungeille.
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Älykäs valojen hallinta Smart City -
ratkaisuilla on avainasemassa 
kaupunkikehityksessä tänä päivänä ja tulee 
olemaan sitä myös tulevaisuudessa

“

Jakob Meiland Hansen, CSO
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Kaupungit hyödyntävät älykkäitä katuvaloja sekä ja muita langattomia 

smart city -ratkaisuja myös energian säästämiseen, sekä CO2 - 

päästöjen vähentämiseen ja huoltokustannusten vähentämiseen. 

Lumintell™ tarjoaa luotettavan, tehokkaan ja huippuluokan 

alustaverkon, jonka kautta on mahdollista etänä hallita ja valvoa 

rajoittamatonta määrää katuvaloja etänä - ryhmissä tai kaikkia erikseen. 

Jokainen katuvalo on langattomasti yhteydessä online applikaatioon 

pilvipalvelun kautta osoitteessa www.lumintell.city. Palvelu ei vaadi 

ohjelmiston lataamista ja ainoa tarvittava laite Lumintell™ Node itse.  

Ainutlaatuinen ratkaisumme koostuu kahdenlaisesta ohjaimesta: 

Valo-ja ryhmäohjaimesta, joilla hallitset ja yhdistät katuvalosi helposti. 

Lumintell™ luo kokonaisuudesta joustavan verkon ilman raskaita 

asennuskaappeja tai terminaaleja ylläpitoon ja asennuksiin.

Lumintell™ Älykäs LMS
Lumintell™ mahdollistaa älykkään valojen himmennyksen yhdessä 

päivänvalo- ja liiketunnistusteknologian kanssa, näin vähentäen 

energiankulutusta sekä CO2 -päästöjä 30%, ja jopa 75% yhdessä 

uuden LED-valaisimen asennuksen kanssa. Applikaation avulla pääset 

käsiksi omaan Smart City -alustaasi, joka sisältää täsmähallinnan 

valojen himmennykseen, ajantasaista grafiikkaa suorituskyvystä, 

hyödyllistä analytiikkaa sekä raportointityökaluja. 

Lumintell™ Hallinta- ja Palvelualusta
Lumintell™ Hallinta- ja palvelualustasta näet helposti järjestelmäsi  

kokonaisuudessaan ja  saat täyden yleis- ja tilannekuvauksen 

vaivattomasti.  Tämä mahdollistaa jopa 30%-50% vuotuiset säästöt 

ylläpitokuluihisi. 

Lumintell™ IoT-sensoriliitännäisten kanssa kaupunkinne on mahdollista 

tarkastella ja monitoroida koko IoT-laitteiston sekä kaikkien valaisimien 

tilaa yhden hallinta- ja palvelualustan kautta. 

Lumintell™:n kenttäsovelluksen (Field App) ansiosta voimme tarjota 

markkinoiden johtavan ‘kytke ja käytä’ käyttöönottopalvelun ja 

kustannustehokkaan järjestelmä- ja palveluratkaisun.

Lumintell™ Integraatio
Lumintell™ järjestelmässä kerätyn tiedon analysoinnin ja hallinnan voi 

vaivattomasti jakaa myös ulkopuolisten konsulttien ja partnereiden 

kanssa API (Application Programing Interface) jakopinnan kautta. 

Samalla avaten mahdollisuuden integroida sinun Lumintell™ ratkaisusi 

muihin ulkoisiin ekosysteemeihin ja palveluihin.

LUMINTELL™
KUSTANNUSTEHOKAS 
PLUG-AND-PLAY
SMART CITY -RATKAISU

MITEN LUMINTELL™
VOI AUTTAA JUURI SINUA

JOPA 30% LISÄVÄHENNYS 
ENERGIANKULUTUKSEEN 
KULUTUKSEEN JA  CO2 PÄÄSTÖIHIN
Lumintell™ tarjoaa 30% lisäsäästöjä 
LED-valaisun energiankulutukseen & 
CO2 päästöihin. Kun päivität katuvalosi 
LED-valoihin, seuraa lopputuloksena jopa 
75% säästöt.

TIETOON POHJAUTUVAA 
PÄÄTÖKSENTEKOA
raporttien, energiansäästöanalyysien, 
CO2-päästövähennys- and Smart Data 
tiedon avulla.

JATKUVAA KAUPUNKIKEHITYSTÄ!
Sinä päätät, milloin on oikea hetki 
täydentää oma Smart City -ratkaisusi 
ulkoisilla sensoreilla ja muilla IoT 
-sovelluksilla.

HELPPO & NOPEA KÄYTTÖÖNOTTO
Kiitos ‘kytke ja käytä’ (plug-and-play) 
Lumintell™ Noden ja Lumintell™ -
 sovelluksen, yhtenäinen verkostosi on
nopeasti konfiguroitu 
kustannustehokkaasti.

JOPA 30-50% PIENEMMÄT 
YLLÄPITOKUSTANNUKSET
Integroitu  LumintellTM  Hallinta- 
& Palvelualusta antaa sinulle 
mahdollisuuden seurata kaikkia 
asennettuja laitteita yhdellä ja samalla 
alustalla taaten säästöjä niin ylläpito- 
kuin palvelukuluissa.

OPTIMOITU KENTTÄHUOLTO
Kiitos ainutlaatuisen Lumintell™ :n 
ylläpito sovelluksen (Field App), 
kenttäpalvelut voidaan suunnitella ja 
sopia henkilöstösi kanssa  suoraan  
Lumintell™  Hallintojärjestelmän kautta.

API TULEVAISUUDEN
INTEGROINTEIHIN
Lumintell™ mahdollistaa Lumintell™ -
ratkaisusi integroinnin myös 
ulkopuolisiin ekosysteemeihin.

Lumintell™ Ratkaisu



LUMINTELL™ SMART CITY RATKAISUN YLEISET MÄÄRITTELYT

• Viestintä protokolla Nodien välillä: Zigbee®

• Täysin langaton järjestelmä: ei tarvetta lisätilalle, isoille tukikohdille tai Ethernet-yhteydelle

• NEMA ja Zhaga -liitinversiot  saatavilla maailmanlaajuisesti (Zhaga liitin ei saatavilla Etelä-Amerikassa)

• Yhdistyy verkkoon automaattisesti, lyhentäen käyttöönottoaikaa (automaattinen GPS-haivainnointi)

• Tarjoaa korkeimman tason verkkoyhteysvarmuuden

Järjestelmän yleiskuvaus

LUMINTELL™ 
Field App

LUMINTELL™ SMART CITY -RATKAISU 
YLEISKUVAUS JÄRJESTELMÄSTÄ

• Sisäinen vianmääritysjärjestelmä takaa optimaalisen palveluylläpidon

• Tarkka ja ajantasainen EN50470 -certifikaatin mukainen mittaus (kts. Vaatimustenmukaisuustodistus)

• Turvallinen yhteys Lumintell™ verkkoapplikaatioon kaksinkertaisella varmennuksella

• Langattomat ’Over The Air’ (OTA) laiteohjelmapäivitykset

Lisätietoja teknisistä ominaisuuksista, kts. Lumintell™ Node Datataulukot.
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Lumintell™ Node LCULumintell™ Node CCU (portti)Lumintell™ Node LCU
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Lumintell™ Node NEMA tai 
Zhaga liittimellä

Lumintell™
Solmuverkko

IoT Tietoverkko
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Globaalit Järjestelmä Partnerit:

Microsoft Azure
Environment

Global Data Roaming 

Global standard interface of 
LED luminaires

Globally accepted stan-
dard for management 
software interfaces



LUMINTELL™
SMART CITY -RATKAISUN 
TÄRKEIMMÄT 
OMINAISUUDET

Lumintell™ Intelligent LMS

• Valaisimet & IoT -sensoreiden geopaikannus

• Valaisinten ryhmäaikataulutus & edistyneet himmennysmahdollisuudet 

katuvalojen tehostettuun hallintaan

• Himmennys- & sarastusasetukset integroidulla päivänvalo- ja 

liiketunnistusteknologialla

• Automaattinen synkronointi paikallisen ja UTC(1)  ajan kanssa

• Kustomoitu CLO(2) vakiovalovirta toiminnallisuus

• Käyttäjäystävällinen kojelauta edistyksellisillä raportointityökaluilla ja 

suorituskykygraafeilla energiansäästön analysoimiseen.

Lumintell™ Maintenance and Service Platform

 > Lumintell™ System Admin.

• Helppo järjestelmäverkko- ja liitettävyysasetukset

• Työnkulun hallinta optimoitua kenttähuoltoa varten

• Ainutlaatuinen laitteistontunnistus komponenttien elinikäisillä palvelutiedoilla

• Laitteistohälytykset ja verkon monitorointi

• Yksilölliset käyttäjäyhteys- ja -pääsykäytännöt

 > Lumintell™ Field App

• Sovellus turvaa nopeat ja kustannustehokkaat alueelliset asennukset 

hyödyntäen lähitunnistusteknologiaa NFC(3)

• Huolto- ja palvelusovellus kenttätyön optimointiin

Lumintell™ Integration

• IoT -liitännäiset optimaaliseen sensori-integraatioon

• Smart Datan keräys IoT -liitännäisistä, ulkoisten yhteistyökumppanien avulla

• API-integraatio ulkoisiin ekosysteemeihin

Toisin kuin muut LMS ratkaisut, Lumintell™ tarjoaa kaksi erillistä erikoissovellusta: Lumintell™ Intelligent LMS, 
helppokäyttöisellä käyttäjäliittymällä katuvalojen päivittäiseen toimintaan, sekä Lumintell™ System Admin -sovelluksen 
tekniselle henkilöstölle verkon asetuksiin ja päivittäsen ylläpidon hallintaan.

(1) UTC: Yleisaika. (2) CLO: Constant Light Output. (3) NFC: Near Field Communication

Pää-toiminnot
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Lumintell™ Intelligent LMS

ÄLYKÄS HIMMENNYS INTEGROIDUILLA LMS-SENSOREILLA

Edistykselliset himmennysmahdollisuudet helpolla aikataulutuksella, profiiliasetukset yksittäisiin 

valaisimiin tai valaisinryhmiin, päivänvalo- ja liiketunnistuksen integrointi. 

KOJELAUTA
SUORITUSKYKYRAPORTEILLA

Raportointityökalut sisältäen suorituskykygraafeja, energiansäästöanalyysejä ja 

smart dataa IoT -liitännäisten kautta

AJANTASAISET HÄLYTYKSET OPTIMAALISEEN 
HUOLTO- & KENTTÄPALVELUUN

Laitteisto- ja yhteysvioista saadaan automaattinen ilmoitus Ylläpito- ja 

palvelualustaan optimoitua kenttäpalvelua varten. 

Lumintell™ Intelligent 
LMS on suunniteltu sekä 
kaupungin johtajille että 
valaistuksen kanssa 
työskenteleville. Järjestelmä  
tarjoaa intuitiivisen ja 
käyttäjäystävällisen 
sovelluksen osoitteessa 
www.lumintell.city



Lumintell™ Maintenance & Service Platform

KÄYTTÖÖNOTTO- JA YLLÄPITOTÖIDEN HALLINTA

LumintellTM  Field Appin avulla, huolto- ja ylläpitotyöt voidaan kommunikoida suoraan 

kenttähenkilöstölle, mukaan lukien tieto viimeisimmistä päivityksistä sekä huolloista. 

KÄYTTÄJÄYSTÄVÄLLINEN VERKON KONFIGUROINTI

Kiitos täysin langattoman toiminnan, ‘kytke ja käytä’ verkkonoden ja aikaa 

säästävän Lumintell™ Field Appin, Lumintell™ teknologian käyttöönotto ja 

konfigurointi on nopeaa ja kustannustehokasta. 

HÄLYTYKSET JA VERKON VALVONTA

 Lumintell™ tekee automaattisen vianmäärityksen sekä kerää, anaylsoi ja visualisoi tietoa 

koko palvelusta datan suorasynkronoinnin ja notifikaatioiden kautta. 

Lumintell™ Maintenance & 
Service Platform tarjoaa 
ajantasaisen yhteistyö- ja 
suunnittelualustan kent-
tähenkilöstollesi optimoiden 
kommunikoinnin ja tehok-
kuuden suhteessa vaati-
muksiin sekä suunnitelluihin 
toimiin.



Lumintell™ Maintenance & Service Platform

TÄRKEIMMÄT HYÖDYT

Korkealaatuiset materiaalit ja 
ajaton design. 

Asennus ilman työkaluja ja 
heti käyttövalmis

Välitön langaton yhteys 
Noden tunnistus NFC 

teknologiaa hyödyntäen

NEMA ja ZHAGA
-liitinversiot saatavilla

Joustava CCU (portti) 
asemaoptimointi

Mukautettavissa 
olemassaoleviin katuvaloihin 

(Jälkikäteisasennus)

Ei tarvetta lisätilalle, 
tukikohdille tai Ethernet-

yhteydelle.

Lumintell™ Node on verkkosi 
rakennuspalikka. Node toimii täysin 

langattomasti, on välittömästi 
yhteydessä ja ainutlaatuisesti 

suunniteltu sekä LCU että CCU 
yhteensopivaksi. Näillä ominaisuuksilla 
Lumintell™ :n käyttöönotto ja hallinta 

on nopeaa ja helposti hallittavissa.

FIELD APP

Lumintell™ Field App on ainutlaatuinen 
työkalu valaisimiesi ja valaisinratkaisusi 

hallintaan ja työstämiseen kentällä, 
sekä yhdistämiseen Lumintell™ Ylläpito- 
ja palvelualustasi kanssa pilvipalvelun 

kautta.

LUMINTELLTM

LUMINTELL

LUMINTELLTM

TM

TÄRKEIMMÄT HYÖDYT

Sovellus ladattavissa Android-
älypuhelimeen kenttäpalvelua 

varten 

Suora kommunikointi Lumintell™ 
System Admin -alustan kautta

Katuvalojen tarpeiston 
alueasetukset

Tehtävälista huolto- ja 
palvelutoimenpiteille 

tärkeysjärjestykseen asetettuna

Palvelualueohjeistus

Palveluylläpitoloki 

Laitteistodata koko elinkaaren 
osalta

NODE

LUMINTELLTM

LUMINTELL

LUMINTELLTM

TM

Lumintell™ Node (NEMA)
LCU & CCU

Lumintell™ Node (Zhaga)
LCU & CCU



PÄIVITÄ
SMART CITY -RATKAISUSI
IOT- JA DATANKERÄYS-
LIITÄNNÄISILLÄ
MILLOIN TAHANSA  

Lumintell™-Integraatiopalvelun avulla pystyt yhdistämään kaikki 

haluamasi IoT-sensorit helposti ja vaivattomasti jo olemassaolevaan 

katuvaloinfrastruktuuriisi Lumintell™ IoT-liitännäisillä. Samalla pääset 

hyödyntämään Lumintell™ Ylläpito- ja Palvelualustaa, johon myös kaikki 

ulkoiset IoT-laitteistosi on vaivattomasti integroitu.

Lumintell™ tarjoaa API-jakopinnan, jonka avulla voit kerätä dataa ja 

luoda dataanalytiikkaa ulkopuolisten palveluntarjoajien kautta, ja 

samalla varmistaa sensorilaitteiston yhteensopivuuden ja integroinnin 

Lumintell™ Ylläpito- ja Palvelualustan kanssa. Lumintell™ API takaa 

myös mahdollisuuden integroida Lumintell™-ratkaisu ulkopuoliseen 

ekosysteemiin.

Tämä joustava ratkaisu suo mahdollisuuden kerätä dataa, jota voidaan 

hyödyntää julkisten palvelujen parantamiseen. Kuten esimerkiksi teiden 

lämpötilan ja kunnon tarkkailu ja analysointi turvallisten tierakenteiden 

kehityksessä, tai ilmanlaadun mittaus huonon ilmanlaadun paikannukseen, 

ilmanlaadun muutosten seurantaan, saastuttajien tunnistamiseen 

ja mahdollisten toimenpiteiden analyysiin. Älykkäitä katuvalaisimia 

voidaan hyödyntää moneen eri käyttötarkoitukseen. Käyttö- ja 

sovellusmahdollisuuksien määrä on rajaton ja riippuu vahvasti kaupunkisi 

tavoitteista ja päämääristä.

Lumintell™ Integration & IoT-liitännäiset

Energiankulu-
tuksen vähennys 

(jopa
30% lisäsäästöt)

Teiden
Lämpötila
ja kunto

Ilmanlaatu ja
-saasteet

Meluhäiriöt
tai muut 

melunaiheut-
tajat

Auto-, kävelijä-
 tai pyöräliiken-

nelaskenta

Rekisterinu-
meroiden 
tunnistus

CO2 päästöjen
vähennys

(jopa 30%)

Ota yhteyttä kimmo.peltola@kaukointernational.com

Sääasema Smart Grid
Analyysi

Julkinen Wi-fi
verkko

Kamera-

valvonta

 Liikenteen
Hallinta

IoT -verkkovalmius
tuleville sensoreille

P

KUN TARVE ON AJANKOHTAINEN, SINUN TARVITSEE VAIN 
VALITA HALUAMASI SENSORIT

Älykäs
Parkkeeraus

Energiankulu-
tuksen vähen-
nys LED-lam-
puilla (jopa

50%)

Huoltokustan-
nusten vähennys

 (30-50%)

LUMINTELL™ INTEGRAATIO

Lumintell™ Integraatiopalvelut valinnaisilla IoT-liitännäisillä:

“Yhteistyökumppaninasi Smart City -projektissasi, me tuemme ja olemme apunasi projektin 
kaikissa vaiheissa, aina suunnittelusta, asennukseen ja järjestelmän käyttöönottoon.”

VALINNAISET IoT -LIITÄNNÄISET

Laajakaista IoT-liitännäisetKapeakaista IoT-liitännäiset Kapeakaista IoT-liitännäisetLUMINTELL™ LMS



L E D  K AT U VA L A I S I M E T

LUMINTELL™  -RATKAISU

J A  J U L K I N E N  W I - F I

RATKAISUN ASENNUS
C H I L E S S Ä 

Lumintell™ Avainreferenssi

Novalume on päivittänyt kahden kunnan (+200,000 asukasta) tieverkoston 

Chilessä sisältäen 27,000 uuden LED-valaisimen asennuksen yhdessä 

LUMINTELL™ Smart City -ratkaisun kanssa. Tämän lisäksi käyttöönoton 

yhteydessä päivätettiin kapasiteettia tuottamaan julkinen Wifi-Fi yhteys 

asukkaiden saataville. 

Päivitys korkeatasoisiin ja energiatehokkaisiin LED-valaisimiin ja LUMINTELLTM 

Smart City -ratkaisuun on johtanut merkittävään energiankulutuksen laskuun, 

ja samalla parantanut koko kaupungin tunnelmaa sekä kaduilla saatavilla olevan 

valon laatua. Kunnan osalta päivitysprojekti on vähentänyt energiankulutusta 

66%. Kaupunki on myös pienentänyt CO2 päästöjään – vapauttaen vuotuisesti 

2,227 tonnia vähemmän CO2  -päästöjä ilmakehään.

Tällä sijoituksella, sisältäen asennuksen, on alle 5 vuoden takaisinmaksuaika, ja 

16,7 vuoden tekninen elinikä – mikä on 3 kertaa enemmän kuin itse sijoituksen 

takaisinmaksuaika!

CHILE
KAKSI KAUPUNKIA
MATKALLA KOHTI SMART 
CITY -KAUPUNKIA

66% 5 16.7 2,227 T
Vuotuinen 

sähkönkulutuksen 
vähentyminen

Vuoden takai-
sinmaksuaika

Vuoden elinikä 
laitteille

Vuotuinen 
CO2-päästöjen 

Ota yhteyttä kimmo.peltola@kaukointernational.com



Kay Fiskers Plads 9, West Tower, 2300 Copenhagen, Denmark

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

Aloita Lumintell™ Smart City -ratkaisun hyödyntäminen heti.

Ota yhteyttä jo tänään!

novalu.me

Solutions

Itsehallintokuja 4, 02320 Espoo, Finland

+358 40 538 9189  |  kimmo.peltola@kaukointernational.com

Edustus yksinoikeudella Suomessa:

KaukoInternational Oy Ltd.

kaukointernational.com


