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W brew pozorom Smart Cities, czyli in-
teligentne miasta, nie muszą koja-
rzyć się wyłącznie z futurystycznymi 
wizjami metropolii znanymi z fi lmów 

science fi ction.  Przedrostkiem „smart” można okre-
ślić nie tylko miasto, ale także gminę, dzielnicę czy 
wieś, które wykorzystują zintegrowane technologie 
w obszarach komunikacji, środowiska, zarządzania, 
gospodarki, jakości życia i społeczeństwa, by popra-
wić ich funkcjonowanie. 

ENERGIA POD KONTROLĄ
Centra Zarządzania Energią to koncepcja wdraża-
nia rozwiązań IT i IoT, które dają możliwość kontroli 
i zdalnego zarządzania pracą wieloma różnorodnymi 
systemami infrastruktury budynkowej obejmującej 
m.in. ciepło, prąd, chłód, wentylację, oświetlenie 
jak również elementami związanymi z bezpieczeń-
stwem użytkowania tych budynków, np. kontrola 
wycieków wody z instalacji, awarii urządzeń, sy-
gnalizacja pożaru. Najważniejszym celem ich 
funkcjonowania jest poprawa efektywno-
ści energetycznej oraz uzyskanie wie-
dzy analitycznej w skali całego miasta. 
Platforma cloud’owa umożliwia kontro-
lowanie w czasie rzeczywistym dowolnej 
liczby budynków i bieżącą analizę napły-
wających z nich danych, przez co możliwe 
jest eliminowanie nieefektywności w pracy 
instalacji, jak również wykrywanie nieprawi-
dłowości w ich funkcjonowaniu. Dzięki uzy-
skaniu efektywności w zużyciu mediów 
energetycznych i wody możliwe jest rów-
nież dodatkowo zoptymalizowanie umów 
z ich dostawcami. 

Rozwiązaniem, w oparciu o które mogą 
sprawnie funkcjonować Centra Zarządza-
nia Energią, jest platforma imperius®. Jest to 
platforma cloud’owa fi rmy PROMAR umoż-
liwiająca monitoring oraz zdalne zarządza-
nie pracą instalacji i urządzeń zintegrowanych 

z systemem, nawet w ramach najbardziej rozproszo-
nej infrastruktury budynkowej. imperius® pozwala 
także na indywidualnie spersonalizowaną konfi gura-
cję widoków i dashboard’ów dla użytkowników oraz 
alarmów, dzięki czemu każdy z użytkowników ma ła-
twy i szybki dostęp do interesujących go informacji. 

Dodatkowym atutem jest możliwość wdrażania 
platformy w ramach umowy EPC (Energy Perfor-
mance Contracting), która polega na częściowym 
lub całkowitym rozliczeniu w modelu ESCO (Energy 

Service Company), tzn. fi rma wdraża rozwiązanie 
na swój koszt, a jej wynagrodzenie jest rozlicza-

ne na podstawie gwarantowanego przez nią re-
zultatu w postaci fi nansowych oszczędności 
z tytułu obniżenia zużycia mediów energe-
tycznych i wody. 

INTEGRACJA I INNOWACYJNOŚĆ
Planując wdrożenie systemu imperius® jako 

Centrum Zarządzania Energią, warto wziąć pod 
uwagę jego możliwości integracji infrastruktury 
budynkowej różnych producentów, dzięki czemu 
możliwe jest wdrażanie platformy dla różnorod-
nych obiektów bez konieczności modernizacji 
urządzeń już istniejących w tych obiektach. Co 

więcej, istnieje możliwość uruchomienia algoryt-
mów sztucznej inteligencji w zakresie automa-
tyzacji procesu analizy dużych zbiorów danych 
i precyzyjne skorelowanie ich z istniejącymi bu-
dynkami.  

MIASTO – WERSJA
CYFROWA

CORAZ WIĘCEJ MIAST, GMIN I WSI TWORZY NOWOCZESNE CENTRA ZARZĄDZANIA 
ENERGIĄ. CZY NAPRAWDĘ SIĘ OPŁACA? 
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Inteligentne miasta przyszłości
są już dziś w naszym zasięgu. 
Wykorzystajmy to.
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