


TỔNG QUAN HỆ THỐNG

Trung tâm điều khiển Ứng dụng di động

AWS IoT

Điện toán đám mây

Lora
Zigbee
RF 433

GSM
GPRS
3G/4G

Tắt 20% 40% 60% 80% 100%



Vì sao cần thay đổi?

Tiết kiệm năng lượng

Có thể thay đổi công suất của tất cả các đèn theo thời gian, theo 
mùa, theo lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đã được cài 
đặt sẵn. Giải pháp giúp tiết giảm công suất không cần thiết, giảm 
lượng khí thải CO2, bảo vệ môi trường

Quản lý, điều khiển, giám sát vận hành tại trung 
tâm

Điều khiển và giám sát từ xa mạng lưới đèn chiếu sáng công cộng 
từ mức tủ điều khiển chiếu sáng đến mức đèn chiếu sáng. Hệ 
thống hỗ trợ quản lý, giám sát từng đèn hoặc các nhóm đèn theo 
tỉnh/thành phố, phường/xã, theo khu vực hoặc tuyến chiếu sáng 
thông qua trường truyền GSM/GPRS/3G/4G hoặc tin nhắn SMS

Giảm chi phí quản lý vận hành, duy tu, bảo 
dưỡng

Nhận tất cả các thông báo, cảnh báo sự cố (mất nguồn, mất pha, 
hư hỏng đèn...) từ các tủ điều khiển và đèn gửi đến trung tâm quản 
lý, điều hành tập trung. Gửi tin nhắn SMS hoặc thông báo qua ứng 
dụng trên điện thoại tới các nhân viên điều hành, cơ  quan quản lý. 
Dự đoán các lỗi gây hư hỏng và vị trí của đèn hoặc tủ điều khiển

An toàn, bảo mật

Kiểm soát quyền truy cập cơ sở dữ liệu, dữ liệu người dùng đã nhập 
được lưu trữ an toàn thông qua sao lưu và mã hóa dữ liệu. Tất cả 
máy chủ được lưu trữ trên dịch vụ Amazon(AWS) và thực thiện 
chặn kết nối, rò rỉ dữ liệu ra ngoài. Người quản lý có toàn quyền 
xem lịch sử đăng nhập của từng người dùng, kiểm soát chặt chẽ 
việc đăng nhập từ các địa điểm không rõ ràng minh bạch (có thể 
buộc đăng xuất)

TÍNH NĂNG



THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN ĐÈN (LCU)

Thông số kỹ thuật 

▪ Điện áp nguồn: 90-264VAC, 50/60Hz
▪ Chế độ không tải: <1.2W
▪ Công suất tải: Max. 1000W
▪ Dòng tải: Max. 15A @ 240VAC 
▪ Nhiệt độ làm việc: -40 ~ 85°C
▪ Dimming: 1-10V
▪ Chuẩn kết nối: NEMA ANSI C136.41 7 chân
▪ Chuẩn mã hóa: AES-128
▪ Bộ nhớ Flash: 16M-bit
▪ Sóng RF: Lora
▪ Tần số: 315/433/470/868/915 MHz (tùy chọn)
▪ Công suất phát sóng: +20dbm
▪ Tốc độ truyền: 300 kbps @ Lora
▪ Thời gian thực (RTC)
▪ Vật liệu vỏ: Nhựa trong
▪ Bảo vệ chống nước: IP67
▪ Kích thước: Φ94*98mm

Điều khiển bật/tắt/điều chỉnh công suất bóng đèn tức thời từ xa bởi tủ điều khiển, phần mềm hoặc tin 
nhắn SMS.

Tự động bật/tắt/điều chỉnh công suất bóng đèn theo lịch hẹn giờ. Lịch hẹn giờ được lưu trữ  ngay trên thiết 
bị điều khiển đèn. 

Đo đạc các thông số điện áp, dòng điện, công suất.

Tự động kết nối với bộ điều khiển trung tâm (DCU) khi bị mất kết nối.

Tính năng



BỘ ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM (DCU)

Thông số kỹ thuật 

▪ Điện áp nguồn: 90-264VAC, 50/60Hz
▪ Chế độ không tải: < 2W
▪ Công suất tải: Max. 1000W
▪ Dòng tải: Max. 15A @ 240VAC
▪ Chống xung sét: 20kV/20kA 
▪ Nhiệt độ làm việc: -40 ~ 85°C
▪ Chuẩn mã hóa: AES-128
▪ Bộ nhớ Flash: 16M-bit, EEPROM: 32Kbit
▪ Thẻ nhớ: 8G
▪ Truyền thông không dây: Lora, 4G
▪ Tần số: 315/433/470/868/915 MHz (tùy chọn)
▪ Công suất phát sóng: +20 dbm
▪ Tốc độ truyền: 300 kbps @ Lora
▪ Pin lithium 2200mA
▪ Vật liệu vỏ: Nhựa
▪ Bảo vệ chống nước: IP65
▪ Kích thước: 285*178*98mm

Thống kê và phân tích điện năng tiêu thụ của hệ thống, chốt chỉ số điện năng theo ngày, theo tháng và tự 
động gửi về trung tâm điều khiển hoặc người điều hành qua tin nhắn SMS.

Lưu lại lịch sử thiết lập, thời gian bật/tắt ngõ ra, các sự cố, cảnh báo hệ thống tối thiểu 3 tháng. Người dùng 
có thể xuất ra báo cáo dưới dạng �le thông dụng *.txt, *.xls, *.pdf, *.doc...

Tự động kiểm tra bản cập nhật phần mềm mới nhất và cho phép cài đặt cập nhật phần mềm từ xa (FOTA) 
tự động hoặc thủ công.

Điều khiển bật/tắt/điều chỉnh công suất tức thời bóng đèn tại tủ điều khiển hoặc từ xa qua phần mềm, tin 
nhắn SMS hoặc tự động hoạt động theo lịch hẹn giờ.

Điều khiển bật/tắt tức thời các ngõ ra tại tủ điều khiển hoặc từ xa qua phần mềm, tin nhắn SMS hoặc tự 
động hoạt động theo lịch hẹn giờ, cảm biến ánh sáng.

Tự động đóng ngắt quạt làm mát bảo vệ quá nhiệt tủ điều khiển 

Gửi cảnh báo về trung tâm điều khiển hoặc tin nhắn SMS tới nhân viên điều hành khi phát hiện các sự cố 
điện áp, dòng điện, công suất, cửa tủ mở..., hoặc Bóng đèn, khởi động từ, cảm biến sáng sáng bị hư hỏng

Phân quyền người dùng (admin, điều khiển, giám sát), bật/tắt tính năng thông báo, cảnh báo qua SMS cho 
từng người dùng.

Cài đặt ngưỡng bảo vệ và tự động đóng ngắt bảo vệ chống quá tải, quá áp/sụt áp, mất pha, mất trung tính, 
chống dòng rò 

Tính năng



PHẦN MỀM

Nền tảng web

An toàn, bảo mậtBáo cáo

Cảnh báo sự cố

Duy trì trạm đèn

PHẦN MỀM ĐIỀU KHIỂN VÀ QUẢN LÝ 
CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG LCMS

Trung tâm điều khiển, 
giám sát

On
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PHẦN MỀM

Nền tảng Web

▪ Nền tảng 100% là web. Chỉ cần kết nối internet thì có thể sử dụng phần mềm mọi lúc mọi 
nơi.
▪ Dữ liệu nhập vào phần mềm được lưu trữ trên máy chủ LCMS và được quản lý chặt chẽ bởi 
Amazon Web Services (AWS).

Điều khiển và giám sát

▪ Điều khiển bật/tắt tủ điện, bóng đèn tức thời hoặc tiết giảm công suất bóng đèn 
tức thời.
▪ Tự động bật/tắt tủ điện, bóng đèn hoặc tiết giảm công suất bóng đèn theo lịch 
hẹn giờ hoặc cảm biến ánh sáng.
▪ Cài đặt từ xa tất cả các thông số cho thiết bị điều khiển trung tâm (DCU) và thiết 
bị điều khiển đèn (LCU).
▪ Giám sát thu thập trạng thái, dữ liệu đo tại tủ điều khiển hoặc bóng đèn theo thời 
gian thực 24/7 (công suất, điện áp, dòng điện, PF, mất điện, mất pha, cửa tủ mở, 
bóng đèn, khỏi động từ, cảm biến ánh sáng hư hỏng).
▪ Tự động ghi chép điện năng tiêu thụ từng trạm đèn và thống kê theo từng tháng.
▪ Thông báo và xác định vị trí của các tủ điều khiển hoặc bóng đèn bị hư hỏng trên 
nền bản đồ số.
▪ Quản lý, giám sát tủ điện, bóng đèn hoặc các nhóm đèn theo tỉnh/thành phố, 
phường/xã, theo khu vực hoặc tuyến chiếu sáng.

On

O�

An toàn, bảo mật

▪ Kiểm soát quyền truy cập cơ sở dữ liệu, dữ liệu người dùng đã nhập được lưu trữ an toàn 
thông qua sao lưu và mã hóa dữ liệu. 
▪ Tất cả máy chủ được lưu trữ trên dịch vụ Amazon(AWS) và thực thiện chặn kết nối, rò rỉ dữ 
liệu ra ngoài. 
▪ Người quản lý có toàn quyền xem lịch sử đăng nhập của từng người dùng, kiểm soát chặt 
chẽ việc đăng nhập từ các địa điểm không rõ ràng minh bạch (có thể buộc đăng xuất).
▪ Cài đặt hạn chế thời gian kêt nối để kiểm soát thời gian sử dụng của từng người dùng.
▪ Cài đặt chi tiết quyền hạn xem, sửa, xóa đối với từng menu và lưu lịch sử điều hành của 
từng người dùng trên hệ thống trong vòng 90 ngày.



PHẦN MỀM

Duy trì trạm đèn 

▪ Quản lý kế hoạch duy trì trạm đèn, lưới điện chiếu sáng.
▪ Quản lý nhật ký vận hành, duy trì trạm đèn (nhật ký bóng sáng/tắt, sự cố...).
▪ Quản lý ghi chép chỉ số công tơ điện và xuất dữ liệu điện năng tiêu thụ từng tủ 
hoặc nhiều tủ trong khoảng thời gian tùy chọn.
▪ Quản lý ghi nhận các sự cố, thông tin từ đường dây nóng.
▪ Quản lý lịch sử duy trì, sửa chữa, lắp đặt trạm đèn, lưới điện chiếu sáng.
▪ Quản lý danh sách và vị trí lắp đặt tủ điện, cột đèn trên nền bản đồ số.
▪ Quản lý vật tư lắp đặt cho tủ điện, cột đèn (BOM) & Kiểm kê lưới điện chiếu sáng. 

Báo cáo 

▪ Tự động theo dõi và ghi chép toàn bộ lịch sử hệ thống theo thời gian thực 24/7.
▪ Báo cáo tình trạng hư hỏng tủ điều khiển, bóng đèn bị mất kết nối, hư hỏng không hoạt 
động.
▪ Báo cáo điện năng tiêu thụ tủ điện theo ngày, tự động tổng hợp báo cáo theo tháng cho 
từng tủ điện.
▪ Báo cáo lịch sử cảnh báo cho từng tủ điện, bóng đèn.
▪ Kiểm tra báo cáo mới nhất theo thời gian thực hoặc bất kỳ thời điểm nào trước đó.
▪ Hỗ trợ xuất báo cáo theo các định dạng �le PDF, Excel.

Cảnh báo sự cố

▪ Ghi nhận tất cả các thông báo, cảnh báo sự cố (mất nguồn, mất pha, hư hỏng đèn...) từ các 
tủ điều khiển và đèn gửi đến trung tâm quản lý, điều hành tập trung. 
▪ Gửi tin nhắn SMS hoặc thông báo qua ứng dụng trên điện thoại tới các nhân viên điều 
hành, cơ quan quản lý theo thời gian thực.





ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

TCVN 7722-1 :2009
TCVN 7722-2-3:2007
TCVN 8781:2011
TCVN 9892:2013 
TCVN 10485:2015
TCVN 10885-2-1 :2015
TCVN 8781:2015

QCVN 19:2019/BKHCNTCVN 11843:2017
TCVN 10885-2-1:2015

TIÊU CHUẨN VÀ CHỨNG NHẬN



MRL701-120WD407LD1MN (Đèn đường size trung mẫu 70, 120W, 100-240V, Dimmable, 4000K, CRI 70, Lumileds, 3030-2D, Góc chiếu 

1M, có cổng kết nối NEMA) 

2. Kiểu dáng vỏ đèn 2 Ký tự

1

MRL 1 -70 120 D 40 7
2 3 4 5 7

MLL Đèn Thanh

MSL Đèn Spotlight 

MBL/MBE Đèn Bulb

MTL/MTE Đèn Tube

MDL/MDE Đèn Downlight

MRL Đèn Đường

MPL/MPE Đèn Panel

MCL/MCE Đèn Nến
MFL Đèn Pha

1. Loại đèn 3 Ký tự

W
6

DL
8 9 10

4. Công suất 3 Ký tự

1K5 1500W

1K0 1000W

150 150W

075 75W

1W5 1.5W

MEX Đèn Thoát Hiểm

6. Tính năng 1 Ký tự

70 Định nghĩa cho một loại vỏ đèn

3. Số lượng module LED 1 Ký tự

1 1 module LED/đèn thanh là 0.6m/ đèn Exit là 60 phút
2 2 module LED/đèn thanh là 1.2m/ đèn Exit là 120 phút
3 3 module LED/đèn thanh là 1.8m/ đèn Exit là 180 phút
4 4 module LED/đèn thanh là 2.2m/ đèn Exit là 240 phút

5. Dải điện áp sử dụng 1 Ký tự

U 90-305Vac

W 90-264Vac

L 90-132Vac

D 140-305Vac

H 176-264Vac

B 176-305Vac

F 180~528Vac

S 249-528Vac

T 312-528Vac

1M
11

MWP Đèn Ốp Tường

MHL Đèn Nhà Xưởng

MEL Đèn Chiếu Sáng Khẩn Cấp

S Đèn tiêu chuẩn (không có điều chỉnh độ sáng)

R Điều chỉnh độ sáng bằng Triac

T Điều chỉnh độ sáng theo thời gian

W Điều chỉnh độ sáng bằng xung PWM  

C Điều chỉnh độ sáng bằng xung PWM và điện áp từ 0-10V

B DALI

G DMX512

F Điều chỉnh độ sáng bằng cách On/Off

A Điều chỉnh độ sáng bằng điện áp AC

D Điều chỉnh độ sáng 0-10V/PWM/Timer có lập trình 

E Điều chỉnh màu sắc bằng cách On/Off

10. Size LED

9. Hãng sản xuất LED

8. Hệ số hoàn màu

 

7 70CRI

8 80CRI

9 90CRI

H 97CRI

W Chiếu sáng thời trang màu trắng

C Chiếu sáng thời trang màu sắc

B Chiếu sáng cho bánh mỳ

P Chiếu sáng cho thực phẩm

R Chiếu sáng cho thịt đỏ

M Chiếu sáng cho thịt có vân

F Chiếu sáng cho cá

A Chiếu sáng cho bàn ăn nhà hàng

7. Nhiệt độ màu

L Lumileds

B Bridgelux

U Samsung

C Cree

S SSC

N Nichia

E Epistar

O OSRAM
A San’an

A 2835

B 3014

C 3020

D 3030

E 3535

F 5050
G CoB

22 2200K

27

30 3000K

35 3500K

40 4000K

50 5000K

57 5700K

65 6500K

2700K

3C 2700K - 6500K (3 CCT in one)

11. Góc chiếu (NEMA & IESNA)

4 46° - 70° 2M TYPE II-M
5 70° - 100° 3S TYPE III-S
6 100° - 130° TYPE III-M3M
7 > 130°

24 24°
30 30°
45 45°
60 60°
90 90°

TYPE IV-S4S
TYPE V-S5S

1 10° - 18° 1S TYPE I-S
2 18° - 29° 1M TYPE I-M
3 29° - 46° 2S TYPE II-S

10 10°
15 15°

05 05°

12. Lựa chọn thêm

D SPD 20kV
H Cổng kết nối NEMA + SPD 20 kV

N Cổng kết nối NEMA

12

N

1 Ký tự

1 Ký tự

2 Ký tự

3 Ký tự

1 Ký tự

1 Ký tự

MÃ SẢN PHẨM

4X6 60*120°



Công viênĐường phố Đường cao tốc Đường đi bộ





 

THÔNG SỐ BỘ ĐÈN
▪ Công suất   50W/100W/120W/150W

▪ Điện áp hoạt động 90 ~ 264 Vac 50/60Hz

▪ Cấp bảo vệ điện giật Cấp I

▪ Bảo vệ chống xung sét 6KV, 6KA

▪ Vật liệu thân đèn   Nhôm đúc

▪ Màu sắc sản phẩm Màu đen/màu xám

▪ Thấu kính  PC

▪ Nhiệt độ hoạt đông -30 ~ +45°C

▪ Kiểu lắp đặt  Cần đèn Ø48-60mm

  

  

  

 

 

  

THÔNG SỐ LED
▪ Nhiệt độ màu (CCT)  3000K/4000K

▪ Chỉ số hoàn màu (CRI) >70

▪ Tỉ số S/P  1.191/1.493

▪ Tuổi thọ (B50L70) 50000 Hrs @ 25°C

▪ Chip LED  San’an

▪ Vật liệu PCB  Nhôm 1.6mm, 1mK/W

 



 
 

  

KÍCH THƯỚC
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THÔNG SỐ BỘ ĐÈN
▪ Công suất   100W/120W/150W

▪ Điện áp hoạt động 176 ~ 264 Vac 50/60Hz

▪ Cấp bảo vệ điện giật Cấp I

▪ Bảo vệ chống xung sét 10KV, 10KA

▪ Vật liệu thân đèn   Nhôm đúc

▪ Màu sắc sản phẩm Màu xám (RAL9007)

▪ Thấu kính  PC/PMMA

▪ Nhiệt độ hoạt đông -30 ~ +45°C

▪ Kiểu lắp đặt  Cần đèn Ø60mm

  

  

  

 

 

  

THÔNG SỐ LED
▪ Nhiệt độ màu (CCT)  3000K/4000K

▪ Chỉ số hoàn màu (CRI) >70

▪ Tỉ số S/P  1.191/1.493

▪ Tuổi thọ (B50L70) 50000 Hrs @ 25°C

▪ Chip LED  Lumileds 3030-2D

▪ Vật liệu PCB  Nhôm 1.6mm, 1mK/W

 

TÍNH NĂNG TÙY CHỌN (YÊU CẦU)
▪ Driver   1-10V Dimming, Timer Dimming

▪ Góc chiếu  Type I, Type II, Type III, Type IV

▪ Điều khiển   NEMA socket             

(*) Tham khảo trang 42
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THÔNG SỐ BỘ ĐÈN
▪ Công suất   100W/120W/150W

▪ Điện áp hoạt động 176 ~ 264 Vac 50/60Hz

▪ Cấp bảo vệ điện giật Cấp I

▪ Bảo vệ chống xung sét 10KV, 10KA

▪ Vật liệu thân đèn   Nhôm đúc

▪ Màu sắc sản phẩm Màu xám (RAL9007)

▪ Thấu kính  PC/PMMA

▪ Nhiệt độ hoạt đông -30 ~ +45°C

▪ Kiểu lắp đặt  Cần đèn Ø60mm

  

  

  

 

 

  

THÔNG SỐ LED
▪ Nhiệt độ màu (CCT)  3000K/4000K

▪ Chỉ số hoàn màu (CRI) >70

▪ Tỉ số S/P  1.191/1.493

▪ Tuổi thọ (B50L70) 50000 Hrs @ 25°C

▪ Chip LED  Lumileds 3030-2D

▪ Vật liệu PCB  Nhôm 1.6mm, 1mK/W

 

TÍNH NĂNG TÙY CHỌN (YÊU CẦU)
▪ Driver   1-10V Dimming, Timer Dimming

▪ Góc chiếu  Type I, Type II, Type III, Type IV,

▪ Điều khiển   NEMA socket             

(*) Tham khảo trang 42
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THÔNG SỐ BỘ ĐÈN
▪ Công suất   100W/120W/150W

▪ Điện áp hoạt động 176 ~ 264 Vac 50/60Hz

▪ Cấp bảo vệ điện giật Cấp I

▪ Bảo vệ chống xung sét 10KV, 10KA

▪ Vật liệu thân đèn   Nhôm đúc

▪ Màu sắc sản phẩm Màu xám (RAL9007)

▪ Thấu kính  PC/PMMA

▪ Nhiệt độ hoạt đông -30 ~ +45°C

▪ Kiểu lắp đặt  Cần đèn Ø60mm

  

  

  

 

 

  

THÔNG SỐ LED
▪ Nhiệt độ màu (CCT)  3000K/4000K

▪ Chỉ số hoàn màu (CRI) >70

▪ Tỉ số S/P  1.191/1.493

▪ Tuổi thọ (B50L70) 50000 Hrs @ 25°C

▪ Chip LED  Lumileds 3030-2D

▪ Vật liệu PCB  Nhôm 1.6mm, 1mK/W

 

TÍNH NĂNG TÙY CHỌN (YÊU CẦU)
▪ Driver   1-10V Dimming, Timer Dimming

▪ Góc chiếu  Type I, Type II, Type III, Type IV,

▪ Điều khiển   NEMA socket             

(*) Tham khảo trang 42



PHÂN BỐ ÁNH SÁNG (IESNA)
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