
Inteligentne budynki
Rozwiązanie do zarządzania budynkami i energią



Nasza misja
Jako ICONICS, zobowiązujemy się dostarczać innowacyjne rozwiązania 
w zakresie oprogramowania i technologii, które pomagają naszym 
klientom na całym świecie wprowadza zmiany w zakresie ochrony 
środowiska poprzez oszczędność energii i redukcję emisji dwutlenku 
węgla. Naszym celem jest umożliwienie naszym klientom zaoszczędzenia 
minimum 10-20% energii i/lub ograniczenie zużycia dwutlenku węgla 
dzięki zastosowaniu inteligentnych technologii. 

Wizualizacja danych w czasie rzeczywistym zawsze była dla nas 
głównym obszarem wiedzy, a w ciągu ostatnich 10 lat wykorzystywaliśmy 
nasze produkty i know-how do opracowania zestawu produktów 
komercyjnych dostępnych w sprzedaży (COTS) skoncentrowanych na 
automatyce budynków, redukcji zużycia energii i projektach 
inteligentnych miast.

Podejmowane przez nas inicjatywy w tym sektorze są doceniane, 
otrzymaliśmy nagrody CityNext firmy Microsoft i Nagrody dla Partnera 
Zrównoważonego Rozwoju na lata 2014 i 2012. 

Niniejszy dokument został opracowany w taki sposób, aby przedstawić Tobie 
streszczenie naszych rozwiązań w zakresie inteligentnych budynków oraz 
przekona Ciebie, w jaki sposób każda technologia może pomóc Twojej firmie 
zaoszczędzić pieniądze.

Nasze rozwiązania

Niezależnie od tego z jakiej architektury sieciowej Twoja firma 
korzysta, z serwera czy chmury, zawsze może wykorzystać 
rozwiązania ICONICS. Zostały one zaprojektowane tak, aby 
dostosować się do Twoich potrzeb i celów biznesowych.

Produkty ICONICS dają nie tylko możliwość organizacjom zdolność 
do wizualizacji zużycia energii i wydajności jej wykorzystania w 
czasie rzeczywistym, umożliwiają także dostęp do tych danych w 
każdej chwili, gdziekolwiek i na dowolnym urządzeniu. ICONICS 
MobileHMI to technologia, która jest w pełni kompatybilna z HTML5 
oraz zapewnia kadrze kierowniczej, menedżerom i inżynierom 
możliwość dostępu do wizualizacji i danych niezależnie od miejsca w 
którym się znajdują oraz niezależnie od urządzenia, z którego 
korzystają.

Nasz uniwersalny projekt łączności oparty jest na otwartych 
standardach przemysłowych, takich jak OPC Classic, architektura 
Unified Architecture OPC, BACnet, SNMP Modbus i usługa 
internetowa, dodawanie liczników energii i energii jest łatwe, 
ponieważ większość producentów sprzętu obsługuje jeden lub więcej 
z tych standardów.

"ICONICS udowodnił, że system Windows zapewnia solidną i pewną platformę, kierowaną do krytycznych aplikacji obsługi budynków, operatorzy budynków i nadzorcy nie są przywiązani do 
dyspozytorni, a kierownictwo nieruchomości ma dostęp do wskaźników KPI operacji w czasie rzeczywistym, niezależnie od miejsca w którym się znajdują."

 
John Richards Senior Dyrektor ds. marketingu aplikacji Windows App Marketing, Microsoft 



Inteligentne budynki
Oprogramowanie ICONICS Smart Building pozwala firmom integrować, analizować,   
a nawet przewidywać awarie sprzętu w oparciu o informacje pochodzące z szerokiej 
gamy urządzeń i systemów w budynkach i obiektach. Nasze oprogramowanie 
inteligentnego budownictwa umożliwia:

Wdrożenie w siedzibie Microsoftu

Monitorowanie zużycia energii 

Wizualizację i analizę wszystkich parametrów budynku

"Daj mi trochę danych, a powiem ci niewiele. Daj mi dużo danych, a uratuję świat"  
Darrell Smith, dyrektor ds. urządzeń i energii, Microsoft. 

Zmniejszone zużycie energii dzięki lepszej 
diagnostyce 

Nawet Microsoft nie zdecydował się wydać 60 milionów dolarów, aby przekształcić swoją siedzibę 
główną o powierzchni 500 hektarów w inteligentny kampus, aby osiągnąć oszczędności energii i inne 
korzyści w zakresie efektywności. Zamiast tego, stosując podejście "Internet przedmiotów łączy się z 
Big Data", zespół wymyślił oprogramowanie oparte na technologii inteligentnych budynków ICONICS, 

które obniża koszty eksploatacji 125 budynków kampusu, oszczędzając miliony dolarów.

Aplikacja okazała się tak udana, że firma i jej partnerzy pomagają obecnie zarządcom 
budynków na całym świecie wdrożyć to samo rozwiązanie. A ponieważ budynki komercyjne 

zużywają około 40 procent całkowitej energii na świecie, potencjał jest ogromny.

Więcej informacji można znaleźć na stronie 
www.microsoft.comistories/88acres 

Wydłużony okres użytkowania 
obiektów budowlanych 

Zmniejszenie nakładów pracy

Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń

Przewidywanie awarii i usprawnianie działania budynku

Zapewniając jasny obraz wzorców zużycia energii, CONICS pomaga firmom 
w oszczędzaniu energii. Poprzez wizualizację, agregację i zestawienie 
zużycia energii według lokalizacji oraz prognozowanie kosztów energii w 
czasie rzeczywistym, organizacje mogą określić, gdzie i jak zoptymalizować 
zużycie energii.
 

Dzięki bogatej grafice i interaktywnym pulpitom sterowniczym oprogramowanie 
pomaga wizualizować operacje w czasie rzeczywistym, umożliwiając organizacjom 
rozwiązywanie problemów związanych z nieefektywnością sprzętu przed tym, jak 
wpłyną one na wynik finansowy przedsiębiorstwa. Standardowe raporty i wykresy 
można w pełni dostosować do wewnętrznych wymagań dotyczących prezentacji 
danych w Twojej firmie. 

Silnik Advanced Fault Detection and Diagnostics jest wyposażony w 
algorytmy, które analizują prawdopodobieństwo wystąpienia awarii i 
doradzają kierownictwu, operatorom i personelowi serwisowemu działania 
zapobiegające awariom sprzętu lub nadmiernemu zużyciu energii. W 
przypadku wystąpienia awarii sprzętu zaawansowane funkcje 
oprogramowania zapewniają automatyczne wsparcie przy tworzeniu listy 
najprawdopodobniejszych przyczyn awarii, co przekłada się na skrócenie 
czasu przestoju i zmniejszenie kosztów diagnostyki i naprawy. 



Wykrywanie i diagnostyka usterek (FDD) 
ICONICS Facility AnalytiX zawiera standardową bibliotekę reguł usterek, która 
może być dostosowana do potrzeb klienta w celu przewidywania awarii 
sprzętu i doradzania personelowi w działaniach zapobiegawczych. 
Wyjątkowa przeglądarka usterek FDD szybko rozpoznaje najkosztowniejsze usterki, 
redukując czas przestoju,koszty diagnostyki i naprawy. Technologia wykrywania i 
diagnostyki usterek ICONICS opiera się na zaawansowanych badaniach 
Narodowego Instytutu Norm i Technologii (NIST) Stanów Zjednoczonych.
 
System AnalytiX zawiera ponad 300 wstępnie skonfigurowanych reguł błędów dla 
najpopularniejszych typów urządzeń automatyki budynków. Każda usterka zawiera 
regułę, powiązane obliczenia kosztów, wymagane punkty, opis i jest w pełni 
parametryzowana w celu dostosowania do konkretnych potrzeb. 

Korzyści z wykorzystania FDD:

Wyposażenie które obsługuje FDD

- Kocioł pracuje, gdy 
ma zostać wyłączony.
 
- Pompa gorącej wody 
źle zsynchronizowana z 
kotłem. 

- Zbyt częste włączanie/
wyłączanie kotła 

- Za niska/za wysoka 
temperatura wody 
gorącej 

- Światła włączone po 
normalnych godzinach pracy 

- Czujniki światła nie działają 

- Awarie komunikacyjne 
między lampami, czujnikami i 
urządzeniami 
bezprzewodowymi
 
- Zużycie energii odbiega 
znacznie od zużycia normy 

- Zbyt częste włączanie/
wyłączanie sprężarki 

- Wentylatoryi i skraplacze 
nie są prawidłowo 
zablokowane 

- Pompy wody 
nie są 
prawidłowo 
zblokowane. 

- Zewnętrzna entalpia zbyt 
niska dla mechanicznego 
chłodzenia 

- Zbyt dużo przełączeń 
trybu na godzinę 

Boilery Wentylatory i klimatyzatoryElektryczność i światło

Przewidywanie, redukcja i eliminacja przestojów sprzętu. 

Aktywne monitorowanie i rozwiązywanie problemów poprzez 
FDD w czasie rzeczywistym. 

Biblioteka reguł standardowych z ponad 300 
zasadami wykrywania błędów. 

Usprawniona konserwacja i łatwiejsze ustalenie 
prawdopodobnych przyczyny awarii. 

Standardowe modele diagnostyczne dla urządzeń popularnych: AHU, kotły, 
chłodziarki, chłodnie, wieże chłodzące i zdefinowane przez użytkownika.

Zwrot z inwestycji (ROI) zwykle w mniej niż 18 miesięcy .

Wykrycie > Diagnoza > Rozwój 

Analiza zużycia energii Inteligentne miasta Zawsze aktualne dane Wykrywanie awarii Big data Internet rzeczy



Wizualizacja na urządzeniach mobilnych

Dzięki FDD budynki 
mogą "powiedzieć 
co je boli".

Monitoring 24/7
Wizualizuj i analizuj dane dotyczące 

budynków bez przerwy

"Tak! Mogę 
zarządzać moimi 
budynkami z 
telefonu."

Boilery
Temperatura i ciśnienie wody

HVAC
Wentylacja i jakość 
powietrza

Energia
Inteligętne mierniki i 
koszty zużycia

Monitoruj budynki za pomocą dowolnego 
systemu BMS na dowolnym telefonie w 

czasie rzeczywistym.

Dzięki MobileHMI inżynierowie i menedżerowie mogą teraz 
uzyskać dostęp do danych zawsze i wszędzie, z dowolnego 
urządzenia.
MobileHMI uzupełnia naszą technologię Smart Building, 
odpowiadając na rosnącą potrzebę łączności z dala od 
centrali, umożliwiając personelowi dostęp do informacji z 
dowolnego miejsca i skracając czas potrzebny na 
zapoznanie się z problemem i jego rozwiązaniem.
W pełni mobilne rozwiązanie gotowe do pracy w trybie 
HTML5 zapewnia kadrze kierowniczej, menedżerom i 
inżynierom możliwość dostępu do wizualizacji i dostępu do 
danychi w czasie rzeczywistym, bez względu na to, gdzie 
się znajdują. MobileHMI to aplikacja mobilna, która 
automatycznie renderuje i skaluje wizualizację na 
urządzenia Apple, Android lub Windows.



Zwrot z inwestycji w rozwiązanie 
inteligentnych budynków ICONICS

Zwrot inwestycji

Każdy obiekt jest unikalny 
ICONICS rozumie, że każdy budynek i obiekt ma swoje unikalne cechy charakterystyczne. 
Dlatego żaden produkt, rozwiązanie lub firma nie może zagwarantować wcześniej 
określonego poziomu zwrotu z inwestycji (ROI). Można jednak rozważyć realne scenariusze, 
w których poczyniono faktyczne oszczędności, aby rozsądnie określić, jakie oszczędności 
można osiągnąć w podobnych obiektach. 

Wyniki są oszałamiające! 
ICONICS posiada spójne dane dotyczące ROI. U większości klientów zostało ono osiągnęte 
po 18-24 miesiącach od wdrożenia systemu, jednak wiele dużych projektów osiągnęło ROI w 
ciągu pierwszych 12 miesięcy działalności. To dowodzi że technologia wykrywania usterek i 
podejmowanie decyzji w czasie rzeczywistym może zapewnić rzeczywiste zmniejszenie 
kosztów operacyjnych. Aplikacja odniosła tak duży sukces, że ICONICS pomaga 
menedżerom budynków na całym świecie wdrażać to rozwiązanie. 
Wizualizacja w czasie rzeczywistym, połączona z technologią FDD, stanowi elastyczną 
platformę do tworzenia najbardziej energooszczędnych budynków. Dzięki połączeniu z 
dowolnym budynkiem za pomocą dowolnego systemu BMS zarządcy budynków i dyrektorzy 
obiektów mogą skierować uwagę na najbardziej niewydajne budynki i usterki w oparciu o 
dane w czasie rzeczywistym. 

Średni zwrot inwestycji: 12-18 miesięcy

Co dalej?
Firma ICONICS  poleca  bezpłatne  spotkanie  projektowe/konsultacyjne  z  polskim  dystrybutorem,  Elmark 
Automatyka,  aby  poznała  potrzeby  danego  obiektu.  Po  podjęciu  działań wspólnie  identyfikujemy  obiekty, 
które  mają być początkowo  monitorowane  w  zaproponowanej  fazie  weryfikacji  poprawności  projektu 
(POC).  Ta  faza  pozwoli  na  udowodnienie  działania  technologii  i  uzyskanie  danych  statystycznych 
dotyczących zwrotu z inwestycji w celu uzasadnienia przyszłego wprowadzenia w innych budynkach.

 



Polski dystrybutor
Elmark Automatyka Sp. z o.o. 
Niemcewicza  76;
 05-075 Warszawa
Tel:  22 773 79 37
Fax: 22 773 79 36
Email: elmark@elmark.com.pl

Założona w 1986 roku firma ICONICS jest wielokrotnie nagradzanym, 
niezależnym twórcą oprogramowania komputerowego oferującym 
wizualizacje w czasie rzeczywistym, HMI/SCADA, analizę 
wykorzystania energii, wykrywania błędów w obiektach, inteligencję 
produkcyjną, MES oraz zestaw rozwiązań analitycznych dla 
doskonałości operacyjnej. Rozwiązania ICONICS są instalowane w 
70% spośród 500 firm z listy FORTUNE, pomagając klientom 
osiągnosić większe zyski, elastyczność i wydajność, poprawiać 
jakość produktów i usług. 
Produkty ICONICS są stosowane w automatyce budynków, 
przemyśle naftowo-gazowym, energetyce odnawialnej, usługach 
komunalnych, wodno-ściekowych, faramaceutycznym, 
motoryzacyjnym i wielu innych. Zaawansowane rozwiązania firmy 
ICONICS w zakresie wizualizacji, produktywności i zrównoważonego 
rozwoju oparte są na produktach flagowych: GENESIS64 HMI/
SCADA, Hyper Historian , AnalytiX oraz MobileHMl. Dostarczając 
informacje zawsze i wszędzie,skalowalne rozwiązania ICONICS 
stosowane są od małych, samodzielnych projektów wbudowanych, 
aż po największe aplikacje korporacyjne. 
ICONICS promuje innowacjość, kreatywność i doskonałość w 
projektowaniu, rozwoju, pomocy technicznej, szkoleniu, sprzedaży i 
doradztwie dla użytkowników końcowych, intergratorów systemów, 
producentów OEM i partnerów. ICONICS ma ponad 300.000 aplikacji 
zainstalowanych w wielu gałęziach przemysłu na całym świecie. 

O ICONICS
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