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Prosté řešení pro vaše komplexní požadavky
Systém SmartStruxure ™ umožňuje sledovat, měřit a eliminovat
plýtvání v celém životním cyklu budovy, což vám ušetří peníze.
Systém SmartStruxure používá software StruxureWare™ pro Řízení
Budov, který usnadňuje výměnu a analýzu údajů ze sekce napájení,
osvětlení, elektrických rozvodů, požárního zabezpečení a měření a
regulace.
Ušetřete peníze konvergencí systémů
Systém SmartStruxure řídí vaše kriticky důležité systémy v budovách
na jedné síti - napříč celým podnikem. Tím se snižuje potřeba více
systémů a jejich přidruženého hardwaru, softwaru, školení a dalších
nákladů na údržbu.
Chraňte lidi, majetek a vaše investice
Systém SmartStruxure zajišťuje, že vaši lidé mají patřičné pohodlí
a vaše budovy jsou bezpečné. Systém okamžitě reaguje na každou
akci, která spadá mimo definované optimální nastavení. Reakcí
může být změna stavu příslušného zařízení, e-mailové poplachy
nebo zobrazení správného krizového postupu, pro návrat zařízení
zpět ke špičkovému výkonu. Protože si vážíme investic, které jste
učinili do našich systémů, vyvinuli jsme tento systém tak, že je 100%
kompatibilní s našimi stávajícími produkty.
Zaměřili jsme se na co nejjednodušší každodenní práci
Software StruxureWare pro Řízení Budov byl navržen pro
zjednodušení každodenních činností a snadný přístup k systémově
kritickým informacím. Alarmy, trendy, plánování a reportovací funkce
jsou zde výrazně jednodušší. Vaši facility manažeři se mohou
soustředit více na optimalizaci systému, než jen na jeho zachování.
Údržba efektivně řízené budovy je daleko levnější. Co je skvělé pro
vaši budovu, je dobré i pro celou planetu.

30%

Ušetřete až 30% vašich
nákladů na energii s integrovaným řešením od společnosti Schneider Electric.
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Použitelné, rozšiřitelné a flexibilní
Uživatelsky příjemný Software
Přizpůsobitelné pracovní prostory, ohromující grafika,
out-of-the-box funkcionalita a široká online komunita umožňují, aby
StruxureWare pro Řízení Budov byl velmi uživatelsky příjemný.
Pomocí WebStation, můžete bezpečně přistupovat do správy
budovy, sledovat grafiku, reporty, grafy trendů a spravovat alarmy
přímo v budově nebo z jakéhokoli vzdáleného místa prostřednictvím
standardního webového prohlížeče.
Připraveno k růstu
Unikátní architektura dělá ze systému ideální volbu pro jakoukoli
aplikaci pro správu budovy - bez ohledu na velikost nemovitosti,
počet domů nebo jejich umístění. Modulární konstrukce zaručuje, že
stejně robustní funkce jsou k dispozici pro všechny budovy jakkoliv
rozlehlého kampusu.
Svoboda volby
Systém SmartStruxure nativně podporuje všechny hlavní
komunikační standardy v řízení budov, včetně TCP/IP, LonWorks,
BACnet, Modbus, Ethernet a Web Services. Tento multi-protokolový
přístup vám dává svobodu k připojení jakéhokoli zařízení a sílu
shromažďovat a analyzovat údaje pro maximalizaci efektivity
provozu.
Nenechámé žádné zákazníky ve štychu!
Zajistíme technicky efektivní a finančně životaschopnou cestu k
modernizaci na nejnovější systém pro všechny stávající zákazníky.

Automation Server je výkonný
přístroj, který může fungovat
jako samostatný server a zároveň
ovládat I/O moduly a monitorovat a
spravovat přístroje na sběrnici.

> Odpovídá IT standardům
> 4GB paměti
> Patentovaný design

> Jednoduchá instalace na DIN lištu
> Komunikace BACnet, LON a
ModBus.
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Dostaňte efektivitu na další úroveň
díky architektuře EcoStruxure
Architektura EcoStruxure™ je přístup společnosti Schneider
Electric k vytváření inteligentních systémů řízení energií.
Velká vize
Schneider Electric má vizi světa, ve kterém můžeme všichni
dosáhnout více za použití méně prostředků z naší společné planety.
Vzhledem k tomu, že budovy spotřebují více elektřiny a fosilních
paliv než jakékoliv jiné odvětví, můžeme hrát klíčovou roli při
snižování spotřeby energie a emisí skleníkových plynů. To je důvod,
proč Schneider Electric spustila EcoStruxure.
Systémy EcoStruxure jsou co nejjednodušší, šetří peníze a co je
nejdůležitější, snižují množství plýtvání tím, že umožní zaručenou
kompatibilitu mezi řizením elektrické energie, datových center,
procesů a strojů, budov a zabezpečením.
Velký přínos
S EcoStruxure můžete dosáhnout významného snížení vašich
nákladů na energii prostřednictvím systematického monitorování
energie a řízení veškeré energie v reálném čase. Plýtvání energií ve
všech formách - od elektrické energie přes vodu, po mechanickou a
lidskou - lze měřit a snížit.
Reference architektury EcoStruxure jsou prokázány, zkoušeny,
dokumentovány a plně podporovány, takže můžete využít rychlejší
nasazení a jediného poskytovatele - bez příplatku.

Pomáháme našim zákazníkům vyřešit jejich energetické problémy.
Tvorba energie je bezpečná, spolehlivá, efektivní, produktivní a zelená.
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Architektura systému SmartStruxure

O společnosti Schneider Electric
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Přehled komponent systému
Enterprise Server
Operation server je srdcem celého systému
a zajišťuje klíčové funkce jako je řídicí logika,
trendy a správu alarmů. ES je Windows®
aplikace, která sbírá data ze všech Automation
serverů pro jejich agregaci a archivaci. ES rovněž
slouží jako jednotný bod pro administraci celého
iBMS pomocí WorkStation nebo WebStation.

Automation Server
AS je hardwarovou verzí Operation serveru, který
obsahuje řídicí logiku, trendy a správu alarmů.
Distribuovaná inteligence AS zajišťuje vysokou
chybovou robustnost systému a poskytuje úplné
uživatelské rozhranní přístupné přes WorkStation
a WebStation.

WorkStation
Je plně vybavené prostředí pro ovládání a
administraci všech aspektů iBMS. WorkStation
je okno, skrz které uživatelé mohou monitorovat
spotřebu energií a kontinuálně zlepšovat
efektivitu své budovy.

WebStation
Je webové uživatelské prostředí pro každodenní
práci se systémem. WebStation je součástí
každého Automation a Enterprise Serveru a
poskytuje přístup do systému odkudkoliv na
světě.

Report Server
Report Server je přídavný modul pro Enterprise
Server, který přináší rozšířené možnosti tvorby
reportů. Report Server pomáhá při vizualizace dat
ze softwaru StruxureWare.

I/O Moduly
iBMS SmartStruxure nabízí široké spectrum I/O
Modulů, které se mohou vzájemně kombinovat
a splnit jedinečné požadavky každé aplikace.
Automation Server může řídit maximálně 32
modulů nebo napěťových zdrojů.

Napěťové Zdroje
Napěťové zdroje pro Automation Servery jsou
navrženy, aby splnili specifické požadavky
systému SmartStruxure. Zdroje poskytují
napájení Automation Serverům a jejich I/O
modulům.

Svorkovnice
Automation Servery, I/O Moduly a napěťové
zdroje jsou dodávány samostatně bez svorkovnic.
Svorkovnice lze namontovat na DIN lištu a
propojení mezi I/O Moduly zajišťuje speciální
patice, do které se nacvakne sousední modul,
odpadá nutnost zapojovat kabely pro sběrnici.

S-kabely
S-kabely jsou propojovací kabely, které umožňují
propojit I/O Moduly umístěné v různých řadách
rozvaděče do vzdálenosti až 1.5 metrů.
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