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Facility a technologickFacility a technologickéé řříízenzeníí budovbudov



znalost prostoru a technologií (pasportizace CAD/GIS digitalizace)
sběr požadavků (incidentů) na správu a řízení
notifikace a řízení revizí a pravidelné údržby
znalost dějů (minulost/přítomnost/budoucnost)
modul energií
integrace na systém Wizcon
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všechny typy energií
spotřeba energií – automatizovaný odečet
odběrná místa – podružná a fakturační
měřidla
odpočty vlastní, fakturační
výměna a kalibrace měřidel
využití energií, druhy energií

Modul energie Modul energie 



náklady na energie - 65% celkových provozních nákladů
spotřeba energií v objektech - 20 až 40% vyšší

Snižování energetické náročnosti:

kvalita budov a technologií
znalost budovy a technologií
znalost jejich správného fungování
správná údržba a servis
neustálý monitoring událostí a energetické spotřeby
sofistikované řízení s možností předběžné optimalizace 

EnergetickEnergetickáá bilance  bilance  



Krizový managementKrizový management

signalizace

vyhodnocení

reakce

Okamžité zaslání informace o alarmu (incidentu) –
na mobil, email, fax …

Vyhodnocení situace na základě doplnění
informací v širším úhlu pohledu

Realizace krizových plánů



ŘŘíízenzeníí úúdrdržžby by –– intint. . dispedispeččinging řříízenzeníí budovy budovy 

• řešení incidentů včetně automaticky generovaných
• evidence poruch na konkrétním zařízení -> nápravné opatření



Vyšší komfort a bezpečnost lidí v budově
– Pružnější ovládání optimální teploty, osvětlení
– Okamžitá reakce na alarmy a  poruchy
– Řešení krizových situací

Nižší provozní náklady (zejména energetické náklady)
– Maximální využití energie
– Úsporné režimy
– Řízení osvětlení
– Prevence poruch

ProPročč BuildingBuilding Management Management SystemSystem



Integrace všech technických systémů
Centralizovaný monitoring a dohled
Decentralizace řídící úrovně (např. 1 modul na místnost 
nebo parto)
Možnost vzdáleného přístupu přes Internet
Archivace dat pro pozdější vyhodnocení
Standardizované sběrnice pro snadné propojení

ModernModerníí BMSBMS



Řídící úroveň
– Distribuované řídící moduly 

(I/O nebo sběrnice)
– Každý řídící modul je 

konfigurovatelný podle 
požadavků

Úroveň snímačů

Úroveň správy
– Vizualizace
– Řešení alarmů
– Správa energií a zatížení
– Správa přístupu do budovy

Pyramida BMS systPyramida BMS systéémumu



BMS systBMS systéém m -- WizconWizcon

Wizcon 
je systém automatické kontroly, který umožňuje sledovat 

události a stavy v budovách a areálech v reálném čase

V BMS systémech zastřešuje různé technologie a je schopný lokálně
nebo vzdáleně ovládat a kontrolovat:

• vytápění, vzduchotechniku 
• osvětlení a stínění
• výtahy a eskalátory 
• protipožární systémy (EPS) 
• kontrolu přístupů (EZS) 
• kamerové systémy 
• energetiku - všechny typy měřidel

výhody použití systému Wizcon v BMS
bohaté komunikační možnosti, import CAD dokumentace, web-
vizualizace, časové plánování režimů, zoom, reporting, integrace videa, 
bezpečnost

přes 65 tisíc instalací na světě

Integrace GTFacility – Wizcon 
= integrovaný nástroj, IS řízení inteligentních budov



BMS systBMS systéém m -- WizconWizcon



BMS systBMS systéém m -- WizconWizcon



PPřřííklady referenci klady referenci ČČR + SR WizconR + SR Wizcon

Universita Palackého, Teoretické ústavy, Olomouc
- Vzduchotechnika, klíma, čisté prostory, Wizcon + 

Honeywell XL 5000 po OPC

Recticel, Mladá Boleslav
- Monitoring vytápění, vzduchotechniky, Wizcon + 

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

Dom odborov, Bratislava
- Řízení vytápění a vzduchotechniky



Reference Wizcon Reference Wizcon –– CERNCERN, , ŠŠvýcarskovýcarsko

CERN: Evropské centrum jaderného    
výzkumu

– Řízení a dohled nad budovami, technologiemi a 
provozem 

– Přes 400 000 parametrů
– Přes 60 instalovaných stanic Wizconu

Výhody Wizconu:

– Vizualizace a ovládání
z libovolného počítače v síti

– Vzdálený přístup pomocí
Web rozhraní Wizconu



Reference Wizcon Reference Wizcon –– Museum Louvre, FrancieMuseum Louvre, Francie

Museum Louvre

– Rozsáhlý komplex budov

Výhody Wizconu:

– Centrální dohled nad mnoha                                               
budovami a subsystémy

– Informování o alarmech pomocí
GSM na mobily techniků

– Zabezpečení uměleckých děl



OtOtáázky a odpovzky a odpověědidi
??? ???? ????
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