Més de 30 anys d’experiència col·laborant amb les administracions públiques en les
àrees de MOBILITAT, ITS i ENLLUMENAT PÚBLIC.

ITS
DYNAMIC -Sistemes de
regulació semafòrica
dinàmica de nova generació
COLORS -(Cloud over local
regulation) - Sistema de
control centralitzat
mitjançant cloud computing
GOST - (Gestió operativa de
sancions de trànsit):Sistemes
d'explotació automàtica
d'infraccions de trànsit
SPEED & FLOW - Sistema de
gestió dinàmica de velocitat
variable

ENERGY
Prestació de Serveis
Energètics (ESE).
Auditoria energètica
Gestió i tramitació de
Subvencions
Financament de projectes
d'inversió en estalvi
energètico
Realització d'inversions
immaterials, d'obres o de
subministraements per
l'estalvi energètico
Manteniment, explotació i
gestió de sistemes per
l'estalvi energètic

LIGHTING
Disseny, instal·lació i
manteniment
d'instal·lacions
d'enllumenat públic
tradicional i amb
tecnologia led
Solucions d'enllumenat
interior amb tecnologia led
de disseny propi
Sistemes de telegestió i
control de l'enllumenat
públic
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ALUVISA ITS
Aluvisa disposa d’un extens catàleg de solucions ITS especialitzades per la gestió del trànsit urbà i interurbà i amb professionals
amb més de 30 anys d’experiència treballant amb les administracions públiques en aquest sector

ITS URBÀ
DYNAMIC: Gama de reguladors semafòrics
d’ultima generació adaptats al concepte
“SMARTCITY” amb funcionalitats de servidor web
local i detecció bluetooth integrada.
ARTIC: Sistema de gestió centralitzada
mulitprotocol
COLORS: Sistema de gestió centralitzada urbana
“al núvol”
GOST: Plataforma tecnològica per l’explotació
dels sistemes de sanció de trànsit en àmbits
urbans:
Chronos access :
Detecció de l’access prohibit
Chronos park :
Detecció de l’estacionament prohibit
Chronos redlight :
Detecció del pas en vermell
Chronos speed :
Detecció de l’exces de velocitat
puntual i en tram

EASY GREEN: Sistema de Prioritat per al
transport públic mitjançant demanda a petició.
Integració a SAE
Enginyeria de Trànsit i Estudis per a la gestió de
la prioritat
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ITS INTERURBÀ
SPEED & FLOW: Sistema adptatiu en temps real que permet
la regulació automàtica del flux de trànsit en les àrees de
transiciò entre els trams interurbà i la xarxa urbana, mitjançant
la publicació de limits de velocitat màxima per carril i per
trams predefinits
Algorítmica complexa en funció del nivell de demanda i de les
condicions meteorològiques existents. Configuració
automàtica i dinàmica dels limits de velocitat de sanció dels
cinemòmetres
Sistema de gestió centralitzada amb possibilitat d’operacio
manual i automàtica, registre históric d’escenaris, control
d’alarmes, base de dades de trànsit i registre dels temps de
recorregut per tram.
ARTIC: Plataforma software de gestió centralitzada en
arquitectura CORBA distribuïda que permet l’explotació
remota i integrada de tots tipus d’equipaments ITS :
ERUs,PIVs,ETDs,CCTV,Meteo,etc.
ARTIC Túnel: Plataforma ARTIC especialitzada en la gestió
integral de túnels de carretera. Integra la gestió
centralitzada de dispositius locals específics d’aquestes
infraestructures:
Ventilació
Detecció d’incendis
Qualitat de l’aire
Comunicacions
Sistema detecció i extinció d’incendis
Control il·luminació
Control elèctric i d’UPS
Postes SOS
Megafonia
Control accés al túnel
DAI
CHRONOS: Sistema ALPR no intrusiu d’alt rendiment
para la determinació automàtica de matrícules a alta
velocitat
CHRONOS ADR:
Detecció automàtica de transports de
mercaderies perilloses
CHRONOS VT:
Sistema de sanció d’excés de velocitat
en tram
INSTAL·LACIONS DE SISTEMES ITS EN
GENERAL CON HOMOLOGACIÓ DGT I DGC
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ALUVISA LIGHTING
Aluvisa disposa de professionals altament especialitzats en el disseny,
instal·lació i manteniment d’instal·lacions d’enllumenat públic amb tecnologia
tradicional i amb les noves solucions amb tecnologia led, disposant d’eines
específiques per l’explotació i control de la disponibilitat de tots els elements
permentent el màxim aprofitament del seu cicle de vida.

TECNOLOGIA LED
Aluvisa disposa d’un gran nombre de solucions evolucionades d’enllumenat exterior i interior amb tecnologia led que permeten els
següents beneficis:
Major vida útil superior a les 60.000 hores
Baix consum, amb estalvis superiors al 50 %
Major qualitat d’il·luminació amb espectres cromàtics dintre ang visible
Mínima contaminació lumínica, inferior al 0,5%
Mínima pérdua energètica per disipació de calor
Major robustesa mecànica
Encesa instantània i sense fluctuacions
No emissió de radiacio UV i IR
Eficiència superior a 100 lum/W
Menor impacte mediambiental
Elevat coeficient d’aprofitament lumínic
Menor cost d’explotació i manteniment

ALUVISA ENERGY
ALUVISA és actualment l’empresa adjudicatària del contracte de gestió de l’enllumenat públic
en format ESE més gran d’Espanya, al municipi de Sabadell amb més de 30.000 punts de llum
. La Prestació de Serveis Energètics (ESE) aporta els següents avantatges:
El Client es concentra en la seva activitat, mentre que la ESE es dedica a
maximitzar l’estalvi energetic
El Client transfereix els riscos tècnics i financers a l’empresa ESE
La inversió que ha de realitzar l’empresa client es nula
Els pagaments estan condicionats als rendiments i estalvis que es vagin assolint
Equipament de producció d’energia a partir de fonts renovables (solar, eòlica, etc,)

REFERÈNCIES
ALUVISA treballa actualment amb més de 40 municipis i Administracions Públiques com la Generalitat de Catalunya, Govern
Basc, la Diputació de Barcelona, Diputació de Lleida, Diputació de Tarragona, i amb contractes d’especial importància com el
Manteniment dels Sistemes ITS existents en els Accessos Sud a Barcelona per al Servei Català de Trànsit, el contracte de gestió
ESE de l’enllumenat públic de Sabadell, el manteniment dels sistemes de gestió d’accessos de Lleida, el manteniment dels
sistemes de gestió de trànsit dels municipis de Sabadell, Mataró, Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat, Esplugues de Llobregat,
Palamós, Vilanova i la Geltrú i 35 municipis més distribuïts per tota Catalunya.
A més, ALUVISA participa actualment en el manteniment dels sistemes ITS i Centre de Control del Centre de Carreteres de Vic
de la Direcció General de Carreteres (Generalitat de Catalunya) i en el manteniment del CENATRA (Centre Nacional de Trànsit
d’Andorra) i sistemes associats. També ha participat recentment en la instal·lació i posada en marxa del tram del sistema de
velocitat variable de la ctra. B-23 del Servei Català de Trànsit i en diversos projectes ITS desenvolupats a Sud-Amèrica i Polònia.
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