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Facility management: 

znalosť priestoru a technológii  (pasportizácia CAD/GIS digitalizácia)
zber požiadavkov (incidentov) na správu a riadenie
notifikácia a riadenie revízii a pravidelnej údržby
znalosť dejov (minulosť/prítomnosť/budúcnosť)
špecializovaný modul enerie

FacilityFacility vs. technologickvs. technologickéé riadenieriadenie

Procesy
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FM systFM systéém GTFacility a modul energie m GTFacility a modul energie 



IntegrIntegrááciacia na systna systéém m -- WizconWizcon

Wizcon
je systém automatickej kontroly, ktorý umožňuje sledovať

udalosti a stavy v budovách a areáloch v reálnom čase

zastrešuje rôzne technológie a je schopný lokálne alebo 
vzdialene ovládať a kontrolovať:

•vykurovanie, vzduchotechniku 
•osvetlenie a tienenie 
•výťahy a eskalátory 
•protipožiarne systémy (EPS) 
•kontrolu prístupov (EZS) 
•kamerové systémy 
•energetiku - všetky typy meradiel

integrácia GTFacility – Wizcon = integtovaný nástroj, IS riadenia 
inteligentných budov 





• všetky typy energii
• spotreba energií
• odberné miesta – podružné a fakturačné
• meradlá
• odpočty vlastné, faturačné
• výmena a kalibrácia meradiel
• využívanie energie, druhy energií

Modul energie Modul energie 



Modul energie Modul energie 
Procesy:

•zavádzanie nových meradiel, výmenou za staré
•kalibrácia a revízia meradiel
•automatické generovanie odpočtov u každého 
meradla po dobu ich životnosti
•vyplňovanie odpočtov mesačných, vlastných,
fakturačných, výpočet spotreby energie
•upozorňovanie na nezaznamenané odpočty, odpočty po 
termíne
•pripojovanie cenníku, výpočet nákladov na energie
•väzba na nákladové strediská

Výstupy:

•ročné prehľady spotreby jednotlivých druhov energií
•spotreba energie za stavby, miestnosti, lokálne 
centrá, nákladové strediská
•kontrola vyplňovania odpočtov v termínoch



náklady na energie - 65% celkových prevádzkových nákl. 
spotreba energií v objektoch - 20 až 40% vyššia

Znižovanie energetickej náročnosti:

kvalita budov a technológii
znalosť budovy a technológii
znalosť ich správneho fungovania
správna údržba a servis
neustály monitoring udalostí a energetickej spotreby
sofistikované riadenie s možnosťou priebežnej optimalizácie 

EnergetickEnergetickáá bilanciabilancia



ÚÚdrdržžba ba dashboarddashboard –– automationautomation prepojenieprepojenie



Automatizácia budov - referencie ČR + SR

Česká republika a Slovensko:
• Teoretické ústavy University Palackého, Olomouc

• Vzduchotechnika, klíma, čisté priestory. Wizcon + 
Honeywell XL 5000 po OPC

• Recticel, Mladá Boleslav
• Monitoring vykurovania, vzduchotechniky, Wizcon + 

Honeywell XL 5000 po OPC a EPS ústrední Siemens 
Alarmcom a EZS Alarmcom v budovách

• Dom odborov Bratislava
• riadenie  vykurovanie a vzduchotechniky



CERN - Switzerland

CERN: European Center 
of Nuclear Research

– Riadenie a dohľad nad 
budovami, technológiami 
a prevádzkou

– >400,000 parametrov
– >60 inštalovaných staníc

Výhody Wizcon Supervisoru

– Plný prístup s možnosťou  
ovládania z ľub. počítača

– pomocou  Web rozhrania 
Wizconu



Louvre Múszeum - Francúzsko

•Louvre Museum
komplex budov

• Výhody Wizconu
– centrálny dohľad nad viacerými 

budovami a subsystémami 
– riadenie prístupu cez Web
– GSM  správa alarmov, systém 

informovania  technikov
– Zabezpečenie umeleckých diel



OtOtáázky a zky a odpovedeodpovede
??? ???? ????
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