
Smanjite svjetlosno onečišćenje i uštedite 
električnu energiju uz novu rasvjetu.

Suočeni ste s visokom potrošnjom energije i svjetlosnim onečišćenjem u 
sustavu javne rasvjete?

Želite uštedjeti na održavanju i terenskom očitavanju potrošnje energije i 
tako uštedjeti na radnim satima zaposlenika?

Tango je rješenje  
koje vam treba.
Tango je moderno informacijsko rješenje 
koje omogućuje ekonomično planiranje te 
učinkovit nadzor i upravljanje sustavima u 
pametnim gradovima.

Rješava izazove modernog poslovanja 
uz stalni nadzor situacije i promjena u 
fizičkom sustavu te vam omogućuje odgovor 
na trenutačnu situaciju i donošenje brzih i 
pametnih odluka.



Izazovi u upravljanju sustavima javne rasvjete: 

ZASTARJELA I NEUČINKOVITA 
JAVNA RASVJETA

UČINKOVITIJE 
UPRAVLJANJE 

Uroš Bensa, općina Brda

TANGO – KLJUČNE PREDNOSTI 
-  Uz strojno učenje i na temelju povijesnih podataka 

možemo precizno predvidjeti potrošnju energije 
za iduću godinu na dnevnoj razini i zatim usporediti 
predviđene vrijednosti sa stvarnim izmjerenim 
vrijednostima i primijeniti odgovarajuće mjere za 
uklanjanje nepravilnosti.

-  Na temelju predviđene potrošnje otkrivamo 

moguća odstupanja koja su posljedica kvara 
rasvjetnog tijela ili nezakonitih/neprijavljenih korisnika 
(„na crno“).

-  Prikaz podataka (nadzorne ploče i GIS)
-  Može se primijeniti u različitim područjima.

-  zbog obnove mjernih točaka i 
ugradnje novih električnih brojila 
za automatsko očitanje potrošnje 
energije (GPRS sustav)

-  zbog uspostavljanja jedinstvene 
baze pouzdanih podataka

Općina Brda prepoznala je problem svjetlosnog onečišćenja, kao i visoke potrošnje energije u radu javne rasvjete 
i s tim povezane troškove, stoga smo ozbiljno pristupili rješavanju tog problema. S Petrolom kao partnerom na 

ovom projektu pokušali smo pronaći rješenje koje bi zadovoljilo sve uključene.
Cjelovita reforma sustava javne rasvjete i davanje koncesije pokazali su se kao najbolje rješenje problema. Nakon 

zamjene rasvjetnih tijela, potrošnja električne energije i povezani troškovi smanjili su se za više od polovice.  

Petrol d.d., Dunajska 50, Ljubljana, Slovenija
tango@tangoiot.com

UŠTEDE 

-  više od 70 % električne 
energije u sustavu javne 
rasvjete 

-  održavanje i terensko 
očitavanje potrošnje električne 
energije (ušteda radnih 
sati zaposlenika u lokalnoj 
zajednici) 

-  OPEX

SMANJENI PRITISAK 
NA OKOLIŠ 

-  smanjeno svjetlosno onečišćenje
-  smanjenje ugljičnog otiska za 890 tona 

CO2 godišnje
-  smanjena potrošnja električne energije 

na ispod 25 kWh po stanovniku

VRIJEME POTREBNO ZA 
ODRŽAVANJE I TERENSKO 
OČITAVANJE POTROŠNJE 

ELEKTRIČNE ENERGIJE

SVJETLOSNO 
ONEČIŠĆENJE

Zajedno s učinkovitim sustavima javne rasvjete, Tango uspostavlja jedinstven nadzor rada u stvarnom vremenu čime se 
omogućuje učinkovitije upravljanje i ušteda električne energije. Tango uključuje jedinstvenu bazu podataka koja služi 
kao temelj za donošenje ispravnih odluka. Pomažemo upraviteljima smanjiti pritisak na okoliš, kao i troškove održavanja i 
upravljanja.

U mjestu Sečanj u Srbiji poboljšali smo 
energetsku učinkovitost javne rasvjete i tako 
ostvarili uštedu.
U mjestu Sečanj (75 km cestovne mreže i više od 2000 svjetiljki) zamijenili smo zastarjele svjetiljke 
novom učinkovitijom i ekološki prihvatljivijom LED rasvjetom, ugradili sustav za automatsko 
mjerenje i prijenos podataka o potrošnji električne energije za sve mjerne točke te smo uspostavili 
sustav za nadzor i upravljanje Tango čime smo dodatno optimizirali rad novog sustava javne 
rasvjete. Rezultati su:

Energija za život


