Monitoring SySteM

Wstęp
Inżynierowie firmy PROMAR Sp. z o.o. opracowali autorski system oferowany na rynku pod nazwą
PROM@R MONITORING SYSTEM (PMS). Pozwala on na optymalizację zużycia energii we wszystkich rodzajach budynków. Podstawowa koncepcja systemu opiera się na współpracy z każdym urządzeniem pomiarowym i automatyki dowolnego producenta odpowiadającym za kontrolowanie i sterowanie instalacjami
w budynkach. Każdy element PMS został zaprojektowany w sposób umożliwiający dowolne konfigurowanie
funkcjonalności w zależności od wymagań klienta. System umożliwia również analizowanie otrzymanych
danych, dzięki czemu możliwe jest optymalizowanie zużycia mediów w budynkach. PMS jest oferowany
w koncepcji SaaS (Software as a Service), dzięki czemu koszty wdrożenia i użytkowania systemu są niższe niż
oszczędności uzyskiwane dla klienta.
Transmisja z monitorowanych obiektów realizowana jest za pośrednictwem sieci GSM lub Ethernet, co
sprawia, że lokalizacja monitorowanego budynku nie ma wpływu na komunikację z systemem. Co więcej
użytkownik ma dostęp do systemu przez przeglądarkę internetową, dzięki czemu za pomocą dowolnego
urządzenia z dostępem do sieci Internet może korzystać z PMS.
System skierowany jest do właścicieli i zarządców nieruchomości, którzy zainteresowani są zmniejszeniem
zużycia energii oraz bezpieczeństwem pracy instalacji znajdujących się w budynku.
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obszary zastosowań
Budynki wielorodzinne
Główne korzyści:

Budynki wielorodzinne
Monitoring
i sterowanie

Precyzyjne dostosowanie mocy zamówionej

Monitoring

Węzły cieplne
Kotłownie
Zestawy hydroforowe

Liczniki
główne

Liczniki
mieszkaniowe

ciepło, woda, gaz,
energia
elektryczna

ciepło, woda

do realnego zapotrzebowania;
Efektywne wykorzystanie ciepła poprzez
sterowanie parametrami pracy układów
automatyki;
Natychmiastowe wykrywanie zakłóceń
i anomalii w pracy instalacji;
Zdalny odczyt danych urządzeń pomiarowych;
Wykrywanie awarii urządzeń pomiarowych.

Budynki użyteczności publicznej

Główne korzyści:

Budynki użyteczności publicznej
Monitoring
i sterowanie

Precyzyjne dostosowanie mocy zamówionej

Monitoring

Węzły cieplne
Kotłownie
Zestawy hydroforowe
Centrale wentylacyjne

do realnego zapotrzebowania;

Liczniki
główne

Czujniki

ciepło, woda, gaz,
energia
elektryczna

np. ciśnienia,
temperatury,
wilgotności,
ruchu, gazu,
temperatury
wewnętrznej

Efektywne wykorzystanie ciepła poprzez
sterowanie parametrami pracy układów
automatyki;
Natychmiastowe wykrywanie zakłóceń pracy
instalacji;
Zdalny odczyt danych urządzeń pomiarowych;
Uśrednianie zużycia energii w czasie
szczytowego zapotrzebowania na moc;
Minimalizacja zużycia energii poza godzinami
pracy organizacji.

Obiekty przemysłowe

Główne korzyści:

Obiekty przemysłowe
Monitoring
i sterowanie

Węzły cieplne
Kotłownie
Zestawy hydroforowe
Centrale Wentylacyjne

Monitoring
Liczniki
główne

Podliczniki

ciepło, woda, gaz,
energia
elektryczna

ciepło, woda, gaz,
energia
elektryczna

Możliwość efektywnego zarządzania gospodarką
energetyczną zakładu;
Bezpieczeństwo pracy instalacji;
Zdalny odczyt danych urządzeń pomiarowych;
Minimalizacja zużycia energii poza
godzinami pracy organizacji.
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Funkcje i możliwości systemu
Tabelaryczny układ prezentacji obiektów
Zestawienie obiektów pozwala na szybkie wyszukanie
danego budynku oraz sprawdzenie podstawowych
danych obiektu takich jak adres, typ obiektu, stan alarmowy w budynku.

Prezentacja obiektów na aktywnej mapie
Funkcja ta szczególnie przydatna jest przy większej
ilości budynków zarządzanych przez jedną osobę.
Dzięki temu zarządca w czytelny sposób może śledzić
alarmy występujące w obiektach na aktywnych
podkładach geograficznych.

Publikacja odczytów
Funkcja ta pozwala użytkownikowi na przeglądanie
aktualnych danych oraz analizę danych archiwalnych
dotyczących pracy poszczególnych urządzeń w budynku. Umożliwia również filtrowanie danych pod
kątem spełniania dowolnych warunków logicznych.

Wizualizacja obiektu
System umożliwia tworzenie plansz synoptycznych
całych instalacji bądź wybranych urządzeń pracujących
w instalacji np. węzłów cieplnych, kotłowni, central
wentylacyjnych. Plansze zbudowane są w formie schematu technologicznego z aktywnymi elementami
informującymi o stanie pracy urządzeń, sytuacjach alarmowych oraz prezentującymi aktualne parametry pracy.
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Zdalne nastawy
System umożliwia prowadzenie zdalnych nastaw
parametrów urządzeń automatyki, dzięki czemu nie
potrzebna jest fizyczna obecność serwisanta przy
urządzeniu.

Tygodniowy harmonogram pracy
Użytkownik może zaplanować tygodniowy program pracy
urządzeń automatyki, dzięki czemu system w sposób zautomatyzowany zarządza zużyciem energii w zależności od
charakterystyki użytkowania danego budynku. Funkcja ta
jest szczególnie przydatna w budynkach użyteczności publicznej, które otwarte są w określonych godzinach.

Automatyczne alarmowanie
W wyniku wystąpienia sytuacji alarmowej system automatycznie za pomocą wiadomości SMS lub e-mail powiadamia o tym zdarzeniu użytkownika jak również służby serwisowe.

Statystyka pracy obiektu
Dla wszystkich parametrów odczytywanych w danym
budynku system umożliwia wykonywanie analiz statystycznych. Dzięki temu uzyskujemy bardzo przydatne
informacje, jak np. średniodobowe zużycie energii elektrycznej lub cieplnej, które niezbędne są do weryfikacji
prowadzonej eksploatacji oraz poprawności pracy danej
instalacji w budynku.
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Wykresy
System umożliwia generowanie wykresów dla dowolnych wybranych wartości parametrów pracy instalacji w funkcji czasu. Użytkownik ma możliwość
naniesienia do czterech parametrów na jeden wykres,
co więcej system umożliwia analizowanie na wykresie
parametrów z różnych budynków.

Analiza mocy zamówionej dla ciepła
W wyniku prowadzenia przez system analiz
średniodobowego i średniomiesięcznego przepływu
czynnika grzewczego wynikającego z mocy zamówionej
PMS analizuje, czy w danym budynku przekraczana jest
moc zamówiona. Po okresie grzewczym na podstawie
wygenerowanego przez system wykresu obrazującego,
jak kształtuje się dla danego budynku średniodobowy
i średniomiesięczny przepływ czynnika grzewczego,
możliwe jest precyzyjne określenie właściwej mocy zamówionej.

Analizy ekonomiczne zużycia ciepła
System umożliwia analizę kosztów energii cieplnej
dla dowolnego zakresu czasowego, uwzględniając
zmiany taryf dostawcy i kosztów. System analizuje
również, jak się kształtuje zużycie energii na 1 m2,
1 m3, jednego użytkownika budynku itd. Dzięki tej
funkcji możliwe jest porównywanie kosztów energii
cieplnej w różnych budynkach podlegających jednemu zarządcy.

Analizy ekonomiczne zużycia energii elektrycznej
System umożliwia analizę kosztów energii elektrycznej
dla dowolnego zakresu czasowego, uwzględniając zmiany taryf dostawcy i kosztów. System umożliwia również symulację kosztów przy zmianie taryfy w energii
elektrycznej.
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Charakterystyka obiektu
Za pomocą tej funkcji użytkownik ma dostęp do danych
teleadresowych i kontaktowych dotyczących budynku,
danych technicznych i danych związanych z transmisją.
Użytkownik może również edytować zgromadzoną
dokumentację oraz informacje na temat serwisowania
obiektu.

Dokumentacja techniczna obiektu
PMS umożliwia przechowywanie w bazie danych systemu wszelkich dokumentacji dotyczących monitorowanych obiektów. Użytkownik może dodać, edytować
bądź usunąć dany dokument.

Administrowanie transmisją danych
Użytkownik w systemie ma możliwość dowolnej
konfiguracji częstotliwości odczytywania danych
z każdego urządzenia w budynku.

Rejestr logów
Wszystkie operacje wykonywane przez użytkowników
w systemie są rejestrowane i dostępne dla właściciela
monitorowanych budynków.

6

Moduł serwisowy
Tabelaryczny układ zgłoszeń serwisowych
Funkcja ta w sposób czytelny pokazuje użytkownikowi datę
zgłoszenia powstałej awarii, obiekt, w jakim ona wystąpiła,
krótki opis przyczyny zgłoszenia oraz, co bardzo istotne, kto
i o której godzinie przyjął zgłoszenie.

Lista zleceń
Funkcja ta pozwala na ewidencję wszystkich
zleceń, zarówno tych wynikających z umów
stałych, jak i zleceń jednorazowych.

Ewidencja raportów służb serwisowych
Funkcja ta pozwala w sposób szczegółowy śledzić
przebieg prac wykonywanych przez serwisantów
w wyniku zaistniałej awarii. Dzięki tej funkcji można
sprawdzić, jaki zakres prac został wykonany, w jakim
czasie i przez kogo.

Historyczne dane dotyczące wystawionych faktur
oraz faktury do wystawienia
Funkcja ta jest szczególnie przydatna w przypadku zawierania
umów długoterminowych z klientami, gdzie system obrazuje czas
oraz informacje niezbędne do wystawienia faktury.
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Architektura systemu
PROM@R MONITORING SYSTEM (PMS) to wydajne i elastyczne rozwiązanie łączące w sobie serwery bazodanowe, serwer WWW, technologię GSM oraz współpracujące z nimi samodzielne jednostki telemetryczne PMC II zainstalowane w monitorowanych obiektach.
Rozwiązanie wykorzystuje sieć Internet, jako główny kanał komunikacji. W zależności od zapotrzebowania
urządzenia komunikacyjne wykorzystują do połączenia z siecią usługę GPRS dowolnego operatora GSM lub
bezpośrednie połączenie w technologii Ethernet. Obsługa stanów alarmowych oraz awaryjnych jest wspomagana usługą SMS.
Dla zapewnienia większego bezpieczeństwa danych oraz spełnienia specyficznych wymagań klienta system może wykorzystywać do połączeń prywatne sieci APN, oferowane przez operatorów telefonii GSM.
Największą zaletą architektury systemu PMS jest zdalny dostęp użytkowników do swoich zasobów. Cała
funkcjonalność systemu jest dostarczana poprzez stronę WWW. Każde rozwiązanie technologiczne zapewniające połączenie z siecią Internet oraz przeglądarkę stron WWW umożliwia pełne wykorzystanie funkcji
systemu z dowolnego miejsca na świecie. Do zapewnienia sprawnej komunikacji z użytkownikiem PMS wykorzystuje pocztę elektroniczną oraz wiadomości SMS.
Ciągły rozwój technologii internetowych oraz urządzeń sieciowych przyczynia się do zwiększenia niezawodności i uniwersalności systemu. Nowe bezprzewodowe technologie dostępu do Internetu pozwalają na
szybkie i wygodne użytkowanie systemu z dogodnego dla klienta miejsca.

Strefa
użytkownika
Monitorowane
obiekty

INTERNET

APN

SMS WWW E-mail

GPRS
/Ethernet

Centrum
Danych
Serwer PMS
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Modele sprzedaży
Mając na uwadze różnorodność Państwa potrzeb oraz formy finansowania inwestycji,
stworzyliśmy dogodne formy sprzedaży zakładające, że oferowane przez nas usługi możecie
Państwo nabyć w dowolnej konfiguracji:

Abonamentowy dostęp do Systemu PMS, gdzie udostępniamy aplikację
poprzez sieć Internet
Dodatkowo oferujemy usługi w postaci:
- zdalnego zarządzania zużyciem mediów w trybie 24/7
- serwisu w trybie 24/7

Zakup urządzenia PMC II z usługą transmisji danych do dowolnego serwera danych
Możliwość wdrożenia systemu PMS na serwerze klienta
Dzierżawa urządzenia PMC II

Dzierżawa PMC

Zakup PMC

Wdrożenie
Dzierżawa PMS
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Zakup PMS

Zaufali nam
Narodowy Bank Polski Oddział w Bydgoszczy
Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy
Urząd Miasta w Bydgoszczy
Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Urząd Miasta Poznania
Energetyka Cieplna Opolszczyzna S.A.
KOMANDOR S.A.
Opera Nova w Bydgoszczy
Rejonowy Zarząd Infrastruktury Bydgoszcz
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „WODBAR” Sp. z o.o. w Barcinie
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa w Bydgoszczy
Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy
Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „ZRZESZENI” w Bydgoszczy
Filharmonia Pomorska im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy
Zakład Energetyki Cieplnej w Kruszwicy
Pomorska Agencja Poszanowania Energii Sp. z o.o. w Bydgoszczy
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Promar Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 27
85-079 Bydgoszcz
tel. +48 52 366-80-60
fax +48 52 366-80-76
e-mail: poczta@promar.com.pl
www.promar.com.pl
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