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Advanced Tunnel
System 4
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EEN BESTURINGSSYSTEEM VOOR 
TUNNELVERLICHTING GEBASEERD OP 

INDUSTRY 4.0 TECHNOLOGIEËN

VERLICHTEN

RAPPORTEREN

MONITOREN

INBEDRIJFSTELLING

SERVICE 



3

ONDERHOUD 
VERMINDEREN

BOOST
MOBILITEIT

VOOR COMPLEET BEHEER 
TUNNELVERLICHTING 

SERVICE 

VEILIGHEID 
VERGROTEN

MAXIMALISEREN
BESPARINGEN
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Voor veilige en betrouwbare tunnels

In tunnels zijn optimale rijomstandigheden 
essentieel. Een betrouwbaar en robuust 
verlichtingssysteem is het belangrijkste element 
om tunnelgebruikers het zicht en de veiligheid te 
garanderen die ze nodig hebben voor een veilige en 
comfortabele reis.

Het Advanced Tunnel System 4 (ATS 4), dat in 
samenwerking met Phoenix Contact is ontwikkeld, is 
een krachtig besturingssysteem voor tunnelverlichting 
waarmee elk aangesloten armatuur nauwkeurig op 
afstand kan worden gedimd en geschakeld, op basis 
van verschillende tunnelparameters.
Neem het heft in handen en creëer tunnels waar 
automobilisten zich veilig en zelfverzekerd voelen.
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ATS 4 OPLOSSING: VOLDOET 
AAN AL UW VERWACHTINGEN

1 2
3 4

CREËER VEILIGE 
OMGEVINGEN

VOOR GEBRUIKERS

BOOST
MOBILITEIT

ONTWERP 
DUURZAME TUNNELS

GENEREER 
AANZIENLIJKE 

TIJD- EN 
KOSTENBESPARINGEN
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STEDELIJKE TUNNEL
U I T D A G I N G E N

MOBILITEIT
 > Snelheidslimiet
 > Verkeersdichtheid
 > Systeem onderhoud

 > Zichtbaarheid
 > Spoedgevallen
 > Obstakels

 > Smog alarm
 > Uitlaatgassen

VEILIGHEID

LUCHTKWALITEIT

Verhoog de reactiviteit: 
ATS 4 is verbonden met een SCADA  (Supervisory Control and Data 
Acquisition) systeem, dat in staat is om onmiddellijk op afstand te reageren, 
zodat u snel een onverwachte gebeurtenis kunt beheren.

Anticipeer op een evenement: 
ATS 4 kan een groot aantal verlichtingsscenario’s integreren om de 
lichtniveaus aan te passen aan elke situatie (natuurlijke lichtvariaties, 
snelheidslimiet, vervuilingspiek).

Maak verbinding met uw omgeving: 
ATS 4 kan worden aangesloten op verschillende sensoren en camera’s om 
het licht permanent aan te passen aan de binnen- en buitenomstandigheden.
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BERGTUNNELS
U I T D A G I N G E N

LICHT
VARIATIES 

 > Richting zon
 > Verblindingseffect
 > Zwarte gat-effect

 > Natte weg
 > Sneeuwcondities
 > Reflectie op de weg

 > Installatie levensduur
 > Weerstand componenten

WEERS-
OMSTANDIGHEDEN

RUWE 
OMSTANDIGHEDEN

OPLOSSING

Investeer in duurzaamheid: 
ATS 4 maakt nauwkeurig dimmen en schakelen van elk aangesloten 
armatuur mogelijk, waardoor de verlichting wordt aangepast aan wat absoluut 
noodzakelijk is om veilige, comfortabele rijomstandigheden te garanderen en 
zo een geoptimaliseerd energieverbruik te realiseren.

Bespaar kostbare tijd: 
De ATS 4 rapporteert en beheert eventuele storingen of 
reparatiewerkzaamheden. Het maakt ook integratie mogelijk van 
Schréder Tunnel Lighting Calculation Software en Lighting Controls 
System, wat leidt tot ongeëvenaarde automatische inbedrijfstelling en 
onderhoudsbesparingen.
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Uw tunnel 
in alle opzichten geoptimaliseerd
De ATS 4 biedt een optimale oplossing om een   betrouwbaar en krachtig 
verlichtingssysteem in tunnels te implementeren, ongeacht de omstandigheden.

Gebruik elke relevante input om de meest geschikte 
verlichtingsscenario’s te definiëren, automatiseren en 
activeren.

SENSOR- EN 
CAMERA-INGANGEN VERKEERSSNELHEID LUCHTDICHTHEID

WEG
CONDITIE 

TUNNEL
CONFIGURATIE EN 

GEOMETRIE 

NOOD- 
SCENARIO
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Het Advanced Tunnel System 4 profiteert van een 
complete set gereedschapsloze slimme kabels en 
connectoren. Deze bekabelingsfilosofie maakt deel uit 
van de complete oplossing van Schréder waarmee u 
de installatie en implementatie van het systeem kunt 
versnellen.
De communicatiekabels tussen de centrale 
controller en de armaturen zelf zijn gemaakt via 
een industrieel busnetwerk, perfect geschikt om te 
voldoen aan de hoge eisen die worden gesteld aan 
tunnelbesturingstoepassingen.

De afgelopen jaren hebben landen en continenten te 
maken gehad met nieuwe vormen van cybercriminaliteit, 
waardoor een hoger beveiligingsniveau voor kritieke 
infrastructuur nodig was. Tunnels maken deel uit van 
die infrastructuur. 

Een besturingssysteem met een breed scala aan 
kritieke gegevens en functies vereist een hoger 
beveiligingsniveau om uw tunnelgegevens een veilige 
reis te garanderen.

 

Daarom is de ATS 4 gebouwd op de innovatieve 
Phoenix Contact PLCnext-technologie, een open 
automatiseringscommunicatiesysteem dat voldoet 
aan de meest veeleisende cyberbeveiligingsnormen 
zoals de Europese NIS-richtlijn (Netwerk- en 
informatiebeveiliging EU 2016/1148) en de internationale 
norm IEC62443. 

De ATS 4-controller is het eerste besturingssysteem 
dat volledig voldoet aan beide voorschriften en kan 
in deze toepassingen worden gebruikt.

UW GEGEVENS ZIJN 
GOUD, VERWACHT 
HET MEEST VEILIGE 
SYSTEEM

BESPAAR 
INSTALLATIE TIJD
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VERKEERSFUNCTIES

VEILIGHEID

VUUR
DETECTIE

VENTILATIE

UTILITEITEN

NETWERK
INFRASTRUCTUUR

ENERGIE
LEVERING
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ATS 4: het meest complete 
besturingssysteem voor tunnelverlichting

De tunneloplossingen van 
Schréder zijn gebaseerd op de 
technische standaard Modbus/
Profinet voor datacommunicatie 

via Industrial Ethernet, 
ontworpen voor het verzamelen 

van gegevens van en het 
besturen van apparatuur in 

industriële systemen. 

TCS 
4

VERKEERSFUNCTIES

RAPPORTEN

XLS-BESTAND 
VOOR

VOORSPELLINGEN

ONDERHOUDS- 
MODULE

VEILIGHEID

VUUR DETECTIE

VENTILATIE

UTILITEIT

NETWERK
INFRASTRUCTUUR

ENERGIE LEVERING

L20 
luminantiemeter

L20 
luminantiemeter

ASSET

MANAGEMENT

OPLOSSING

Tunnel Control 
System (TCS 4/ATS 4)

Armaturen in kaart brengen

Gegevensvisualisatie

Noodscenario’s

Uitlezing luminantiesensor

Alarmfunctie

Aanpasbaar

MODBUS CLOUD/
INDUSTRIËLE BUS 
VEILIGHEIDSGERELATEERD 
DATAMANAGEMENTSYSTEEM

Realtime analyse van tunnelgegevens

Onderhoudsbeheer van 
verlichtingscomponenten

L20 
luminantie 
meter

Luminantie- 
meting

Gegevens 
rapportage aan 
ATS

Lumgate RS422
gesloten lus apparaat 

Licht schakelen en dimmen

Rapporten over armatuurstoringen

Voldoet aan CE en UL
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ATS 4 DALI: 
Besturingssysteem tunnelverlichting
via een DALI netwerk protocol

Biedt de essentiële 
besturingsfuncties van de ATS 4 
in een afgeslankte versie.

Maakt gecoördineerd dimmen 
en schakelen van groepen 
armaturen mogelijk voor nog 
meer besparingen.

Uitgerust met krachtige 
software voor lichtregeling. 
Er is geen extra interface 
vereist.

De ideale oplossing voor 
basistunnels of binnenzones 
van lange tunnels.

De ATS 4 DALI-kast communiceert constant 
met de ATS 4 DALI-boxen. Uitgerust 
met meerdere DALI-uitgangen (tot 64), 
sturen de DALI-boxen opdrachten naar of 
ontvangen gegevens van groepen armaturen. 
Dit type systeemarchitectuur biedt een 
geoptimaliseerde oplossing voor specifieke 
tunnelbehoeften.

GEOPTIMALISEERDE 
INSTALLATIE 

STANDAARD 
BEKABELING
De ATS 4 DALI profiteert van een complete 
set gereedschapsloze standaardkabels en 
snelkoppelingen, waardoor de bekabeling 
aanzienlijk wordt versneld en kostbare tijd ter 
plaatse wordt bespaard. 
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De tunneloplossingen van 
Schréder zijn gebaseerd op de 
technische standaard Modbus/

Profinet voor datacommunicatie, 
ontworpen voor het verzamelen 

van gegevens van en het 
besturen van apparatuur in 

industriële systemen. 

DALI BOXEN

Broadcast
commanding

Tot 64 DALI-drivers 8 
DALI-masters

Standaard bekabeling

TCS

VERKEERSFUNCTIES

RAPPORTEN

XLS-BESTAND VOOR
VOORSPELLINGEN

ONDERHOUDS- 
MODULE

VEILIGHEID

VUUR DETECTIE

VENTILATIE

UTILITEIT

NETWERK
INFRASTRUCTUUR

ENERGIE LEVERING

ASSET

MANAGEMENT

OPLOSSING
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UW TUNNEL
UW OPLOSSING



15

COMMUNICATIETYPE DALI netwerk Industriële buscommunicatie

INSTALLATIE TYPE Armaturen/driverbox uitgerust met 
DALI-drivers

Armaturen/driverboxen
uitgerust met Lumgate

LICHT CONTROLE Broadcast command
 (één opdracht per armatuur segment)

Individuele controle
 (één opdracht per armatuur)

ONDERHOUD Indicatie groepsfout Nauwkeurige storingslocatie

KABEL TYPE Standaard kabels Buscommunicatiekabels

MAX. CIRCUIT KABEL LENGTE Tot 300 m per volledig segment Tot 400 m tussen twee apparaten

INSTALLATIE Plug-and-Play-systeem zonder gereedschap

SYSTEEMCAPACITEIT 2 tot 8 DALI-masters
per ATS 4 DALI-box 240 Lumgates per ATS 4

IDEAAL VOOR Basistunnels of binnenzones Complexe tunnelarchitecturen
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