beursnieuws
Dynamische systemen in
de verkeerstechniek en openbare verlichting

Het bewaken, dimmen, monitoren, aansturen en schakelen van verkeerssystemen
en openbare verlichting kan steeds vaker én meer middels dynamische systemen. De
hedendaagse maatschappij verwacht dat veel werkzaamheden vanuit een softwarema-
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tig systeem worden uitgevoerd om zo de beheerkosten te kunnen reduceren. Statussen
van installaties kunnen gemakkelijk, snel en op afstand worden uitgelezen, waardoor de
systeembeheerder accuraat kan sturen en schakelen. Uiteindelijk met als doel in één oogopslag een actueel statusoverzicht te hebben van de te beheren systemen en installatie(s).
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De aanschaf van een dynamisch systeem brengt
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