
Prezentacja  
systemu BMS 



Czym są systemy BMS? 

Sterowanie automatyką budynku 

Integracja systemów 

Monitoring instalacji 

Monitoring  i kontrola zużycia mediów 

Zarządzanie budynkiem z jednego miejsca 



Oszczędność Funkcjonalność Wygoda 

• Ograniczenie zużycia 
mediów 

• Redukcja kosztów 
serwisu i utrzymania 
instalacji budynku 

• Wczesne wykrycie 
usterek i 
nieprawidłowości 

• Automatyzacja procesów 

• Wykrywanie awarii 

• Szybki i łatwy dostęp do 
informacji o stanie 
obiektu 

• Wizualizacja wszystkich 
instalacji budynku 

• Zarządzanie i kontrola z 
jednego miejsca 

• Wspomaganie 
utrzymania i serwisu 
instalacji budynku 

Zalety systemów BMS 



Zastosowanie 

Galerie 
handlowe 

Biurowce Szpitale i kliniki 

Hotele Fabryki 
Hale 

produkcyjne 

Magazyny 
Obiekty 

publiczne 
Inne 



Integrowane elementy 

System wizualizacji BMS 

Węzły ciepła 

Agregaty chłodnicze 

Instalacje sanitarne 

Centrale 
wentylacyjne 

Klimakonwektory 

Klimatyzatory 

Wentylatory 

Układy strefowe 

Kurtyny pow. 

Węzły chłodu 

Rozdzielnice 
elektryczne 

Kontrola zasilania 
obiektu 

Sterowanie 
oświetleniem 

Elementy systemów 
przeciwpożarowych 

Monitoring mediów 

Monitoring zużycia 
mediów 



Budowa systemu 

SIEĆ 
ETHERNET 

Urządzenia 
wyposażone w 
automatykę z 
protokołem 
komunikacji 

Elementy 
pomiarowe na 

obiekcie 

Elementy 
integrowane przez 

styki I/O 

Sterowniki 
monitorujące 

Serwer  
aplikacji  

BMS 

Baza danych 
(np. MySQL) 

Aplikacja 
wizualizacji 



System BMS firmy El-Piast: 

MACROPERATOR 



PC z systemem 
(Windows / Linux) 

Aplikacja - Serwer Baza danych 

Strona WWW  
(Pełny dostęp: Operator + Developer) 

Architektura 



Licencja = BRAK 

Oprogramowanie 
dostępne na rynku 

 
 

Licencje: 

 
• Obsługa do 5.000 punktów  
• Użytkownik systemu: 3 szt. 
• Zdalny dostęp: 1 użytkownik 
• Archiwizacja do 500 punktów 

• Protokół: Modbus TCP/IP + BACnet IP 

 

Licencje: 
 

Nieograniczona ilość punktów, 
użytkowników, archiwizowanych 

danych, protokołów  
 

Ewentualne ograniczenia dyktowane są 
jedynie warunkami technicznymi. 

Przykładowy zestaw oprogramowania dla 
średniej wielkości budynku: 



Wizualizacja 

Intuicyjność Atrakcyjność Przejrzystość 



Wizualizacja 

Intuicyjne, wygodne do 
sterowania kontrolki 

dostosowane do 
sterowania dotykowego 

z np. tabletu 

Dynamiczne grafiki 
odzwierciedlające 

aktualny stan 
elementów 

Cała aplikacja wykonana 
w technologii WEB 

Dostępna z poziomu 
WWW 

Łatwe zarządzanie 
zdarzeniami i alarmami 

Intuicyjna nawigacja 
całego systemu 

Szybki dostęp do szczegółów 
danego punktu – wykresów, 

statystyk 



Wizualizacja 

Animowane grafiki 

Widoki dostosowane do urządzeń mobilnych i 
sterowania dotykowego (smartfony, tablety) 

Szerokie możliwości wizualizacji dowolnych elementów  

Dedykowane widoki według wymagań klienta 



Archiwizacja 

Punkt Sposób logowania 
Okres przechowywania 

danych 

Logowanie interwałowe 

Logowanie zmian 

Tolerancja zmian 

Logowanie każdego punktu 

Indywidualna konfiguracja 

Według priorytetów i 

ważności 

Przechowywanie zapisów 

nawet do kilku lat 



Archiwizacja 

Historia danych 
punktu 

Prezentacja 
danych 

Porównanie Raport 

Wykresy, trendy 

Statystyki 

Konfigurowalne raporty 

Określony czas i zakres 

Precyzyjne określanie 

czasu 

Wykresy złożone 

Automatyczne 

generowanie 

Przesyłanie e-mail 

Eksport do Excel 

Gotowe do wydruku 



Archiwizacja 

Wykresy i wykresy złożone Statystyki 

• Wartości minimalne i 
maksymalne 

• Wartości średnie 
• Wartości początkowe i 

końcowe 
• Ilość zapisów punktów 

Precyzyjnie 
wybrany zakres 

czasowy 

Wybór punktów 
do wykresu 

Przesłanie przez 
mail 

Różne typy 
punktów na 

jednym wykresie 



Archiwizacja 

Zapis gdy 
spełnia 
kryteria  

Detekcja 
zdarzeo 

Detekcja 
zależności 

Wizualizacja 
aktualnego 

stanu 

Odczyt 
wartości 

Wykorzystanie popularnych systemów baz danych SQL 

Szybkość zapisu umożliwia logowanie jednocześnie 
tysięcy wartości 

Odpowiedni dobór parametrów odczytu i logowania 
umożliwia optymalizację wydajności systemu  

Szerokie możliwości implementacji kopii zapasowych 



Alarmy i zdarzenia  

• Detekcja alarmu na 
podstawie 
zaimplementowanych 
kryteriów 

Krok 1. 

• Odnotowanie alarmu w 
systemie 

• Odpowiednia wizualizacja 
graficzna stanu awarii 

• Sygnał dźwiękowy alarmu 

Krok 2. 
• Powiadomienie 

odpowiednich osób przez e-
mail 

Krok 3. 

• Zdalne zalogowanie 
powiadomionego 
użytkownika 

• Potwierdzenie alarmu i 
podjęcie stosownych 
działań 

• Komentarz o usunięciu 
awarii 

Krok 4. 

Przykładowy schemat detekcji alarmu w systemie: 



Alarmy i zdarzenia  

Detekcja alarmów 
według szerokich 

kryteriów 

Graficzna 
wizualizacja stanu 

awarii 

Powiadomienia 
dźwiękowe 

Klasyfikacja ważności 
alarmów według 

priorytetów 

Potwierdzanie 
alarmów w systemie 

Komentowanie 
alarmów w systemie 

Zaawansowane 
wyszukiwanie 
alarmów wg 

kryteriów 

Logowanie zdarzeń 
audytowych 

Przesyłanie informacji o 
alarmach przez e-mail 

Automatyczne reakcje 
systemu na dane 

zdarzenia 



Konta użytkowników  

Developer Administrator Operator 

Dostęp do 
konkretnych 

punktów 

Dostęp do 
konkretnych 

widoków 

Prawa dostępu 
odczyt/zapis 

Potwierdzanie 
zdarzeń 

Komentowanie 
zdarzeń 

Pełen dostęp do wszystkich modułów 

Dostęp do trybu developer 

Pełen dostęp do wszystkich modułów 

Pełny dostęp do punktów i 
widoków 

Pełny dostęp do zdarzeń 

Pełny dostęp do 
harmonogramów 

czasowych 



Zdalny dostęp 

BMS 

Zdalny serwis, konserwacja i opieka 
nad systemem.  

Szybka diagnostyka i usuwanie 
problemów. Aktualizacje 

oprogramowania. 

Wygodny dostęp z każdego miejsca 
z dowolnego urządzenia 

wyposażonego w przeglądarkę 
WWW. 

Serwis 
Wygoda 

Powiadomienia o alarmach i 
zdarzeniach, automatycznie 

generowane raporty dostarczane 
na e-mail. 

Funkcjonalność 
Proces tworzenia i wdrażania 

systemu jak i również jego 
rozbudowy w trakcie działania jest 
realizowany w dużej części zdalnie, 

co wpływa korzystnie na koszt i 
czas wdrożenia. 

Oszczędność 



Protokół komunikacyjny BACnet 

BACNet 

Otwartość 
protokółu 

Niezależność od 
sprzętu 

Szybkość 

Fukcjonalność Bezwarayjność 

Popularność 

Wymiana 
danych  

p2p 

Sterowniki BACnet: 

ELP11R32-V(H) 

ELP12R10 

ELP14R12 



Proces wdrażania systemu 

ETAP 1 

•Zapytanie 
ofertowe 

•Przygotowanie 
oferty 

•Ewentualne 
optymalizacje  

•Ustalenie 
szczegółów 
zamówienia 

ETAP 2 

• Analiza projektu 

• Przygotowywanie 
dokumentacji 
wykonawczej  

• Schematy 
automatyki i szaf 
sterowniczych 

• Rozpoczęcie 
pracy nad 
strukturą i ogólną 
konfiguracją 
systemu BMS 

 

ETAP 3 

• Programowanie  
sterowników  

• Budowa szaf 
sterowniczych 

• Konfiguracja 
punktów systemu 
BMS 

• Nadzór nad 
pracami 
okablowania na 
obiekcie 

ETAP 4 

• Tworzenie  
widoków i części 
graficznej 

• Dalsza część 
konfiguracji 
punktów, zdarzeń 

• Instalacja i 
uruchomienia 
systemów 
automatyki na 
obiekcie 

ETAP 5 

• Wdrożenie 
istniejącej części 
systemu na 
obiekcie 

• Integracja z 
urządzeniami 
innych 
producentów 

• Realizacja 
pozostałej części 
prac na obiekcie 

• Testowanie 
systemu 

ETAP 6 

• Końcowe 
uruchomienie 
systemu 

• Konfiguracja 
dostępu, 
użytkowników, 
zdalnego dostępu 

• Przeprowadzenie 
szkolenia z 
obsługi systemu 

• Przekazanie 
dokumentacji 
BMS 



Zastosowanie systemu 

Mały obiekt Duży obiekt Kilka obiektów 



Realizacje 

TECHNOPOLIS 
POLITECHNIKA 
WROCŁAWSKA 

108 SZPITAL 
WOJSKOWY, EŁK 

HOTEL 
BINKOWSKI 

KIELCE 

PAŃSTWOWA 
WYŻSZA 
SZKOŁA 

ZAWODOWA 

SZPITAL 
WOJEWÓDZKI 

TARNÓW 

PIOTR I PAWEŁ, 
WARSZAWA 

SPÓŁDZIELNIA 
MLECZARSKA 

MLEKPOL, 
KOLNO 

SPÓŁDZIELNIA 
MLECZARSKA 
MLEKOVITA, 
BARANOWO 

UMWW, 
POZNAŃ 

FABRYKA 
ŻELKÓW, 

OTMUCHÓW 

BIBLIOTEKA, 
STALOWA WOLA 

HOTEL 
SŁONECZNY, 

BUSKO-ZDRÓJ 

Obiekty na 
Węgrzech 

Rozwiązania 
dedykowane 



Urząd Marszałkowski  
Województwa Wielkopolskiego 

POZNAŃ 2014 

Protokoły  
komunikacji: 

Realizacje 
Punktów danych kontrolowanych, 
wizualizowanych i logowanych w 
systemie 

Sterowników firmy El-Piast 
zastosowanych do automatyki 
wentylacji, chłodnictwa, 
ciepłownictwa, instalacji 
sanitarnych, monitoringu BMS 

Magistral RS485 głównie w  
protokole komunikacji BACnet 

Urządzeń obcych producentów  
integrowanych w systemie 

8000 

695 

46 

112 

Integrowani producenci: Zakres prac: 

Automatyka wentylacji, 
instalacji ciepłowniczych, 

chłodniczych, sanitarnych. 

Budowa szaf sterowniczych, 
dostawa i oprogramowanie 

sterowników. 

System BMS z integracją 
systemów obiektowych. 

Okablowanie w tym 
okablowanie strukturalne 

systemu BMS. 

Wdrożenie i uruchomienie 
systemów. 

BACnet Modbus 

CANopen LONWorks 

Inne… 



Urząd Marszałkowski  
Województwa Wielkopolskiego 

POZNAŃ 2014 

Realizacje 

•  Centrale wentylacyjne 

•  Klimakonwektory 

•  Klimatyzatory 

•  Agregaty VRF 

•  Wentylatory strefowe 

•  Nagrzewnice strefowe 

•  Kurtyny powietrzne 

•  Wentylacja garażowa 

Wentylacja 

• Wymiennikownia ciepła 

• Wymiennikownia chłodu 

• Stacja uzdatniania glikolu 

•Zbiorniki wody szarej 

• Przepompownie ścieków 

• Hydranty 

• Agregaty chłodnicze 

• Agregaty VRF 

Instalacje 
sanitarne 

• Oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne 

• Kontrola zasilania 

• Monitoring rozdzielnic elektrycznych 

•Analizatory sieciowe 

• Transformatory 

• System rezerwy zasilania 

• Liczniki energii 

 

Elektryczność 



Wybrane realizacje systemów 
BMS firmy El-Piast:  



Implementations 



Implementations 



Implementations 



Implementations 



Implementations 



Implementations 



Implementations 





Implementations 





































































Dziękujemy za uwagę 


