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PMS

PROM@R MONITORING SYSTEM (PMS)

Jest innowacyjnym systemem stworzonym przez firmę PROMAR 
pozwalającym na zdalną optymalizację zużycia energii w budynkach.

System dedykowany jest firmą ciepłowniczym oraz właścicielom budynków, 
węzłów cieplnych, kotłowni i innych urządzeń automatyki przemysłowej 
wymagającej ciągłej kontroli.

PMS pozwala w pełni kontrolować pracę monitorowanych obiektów poprzez 
dokonywanie zdalnych odczytów i nastaw określonych parametrów pracy 
urządzeń obiektu, takich jak: regulator, ciepłomierz, licznik energii 
elektrycznej lub jakiekolwiek inne urządzenie automatyki przemysłowej.



Główne cechy systemu

GLOBALNY ZASIĘG sieć GSM, Internet

BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMU

NISKIE KOSZTY

CIĄGŁA KONTROLA PRACY

ZDALNA REGULACJA I STEROWANIE

ANALIZY TECHNICZNO - EKONOMICZNE



Archtektura systemu

Warstwa użytkownika Warstwa obiektowa



Przykładowe 
zastosowanie PMS

Server zarządzający 
oraz baza danych



Funkcje systemu

� Modułowa budowa z wymiennymi 
modułami rozszerzenia

� Panel kontrolny urządzenia

� Opcjonalne zasilanie awaryjne

� Zegar czasu rzeczywistego RTC z 
automatyczną synchronizacją z 
systemem nadrzędnym.

� Archiwizacja danych 

� Połączenie GPRS i SMS



Funkcje systemu

� Buforowanie wysyłanych informacji 

� Znaczniki czasowe danych

� Zdalna zmiana konfiguracji urządzenia

� Zdalne uaktualnienie oprogramowania

� Zdalna kontrola urządzenia

� Obsługa zdarzeń

� Powiadomienia o alarmach przez SMS



Funkcje systemu

� Odczyt parametrów pracy 

różnorodnych urządzeń z dowolną

częstotliwością

� Odczyt parametrów pracy na 

żądanie

� Podgląd parametrów pracy 

urządzeń na mapach synoptycznych 

� Pprzegląd danych archiwalnych 



Funkcje systemu

� Zdalna zmiana parametrów pracy 

urządzeń automatyki

� Przygotowanie tygodniowych 

harmonogramów pracy

� Konfiguracja automatycznych 

raportów 

� Konfiguracja alarmów

� Rejestrowanie notatek i potwierdzeń

dla występujących alarmów



Funkcje systemu

� Analiza graficzna parametrów pracy 

urządzeń

� Analiza statystyczna dla dowolnych 

parametrów

� Analiza kosztów zużytych mediów w 

dowolnym budynku

� Dołączenie dokumentacji technicznej 

obiektów

� Ewidencja prac konserwacyjnych i 

naprawczych w obiektach



Funkcje systemu

Rozszerzenie wejść umożliwia 
podłączanie do PMC II sygnałów  z 
różnych czujników, np. 

� temperatury

� wilgotności

� ciśnienia

� poziom cieczy (wody w zbiorniku, 
paliwa)

� zalania

� obecności np. PIR

� otwarcia drzwi

� pracy bądź awarii pompy, wentylatora

� alarmu z centrali pożarowej



Wizualizacja obiektu – zdjęcie 
lub schemat technologiczny



Tabelaryczny układ prezentacji danych

Publikacja odczytów
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Możliwo ść generowania wykresów dla danego
parametru w danym zakresie czasowym

Generowanie wykresów



Możliwo ść zmiany parametrów pracy urz ądzeń

Zdalne nastawy



ALARMY ZWYKŁE

ALARMY KRYTYCZNE

ALARMY ADMINISTRACYJNE

W systemie wyst ępuj ą 3 typy alarmów : 
krytyczne, zwykłe i administracyjne

Typy alarmów
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Możliwo ść analizowania danych dotycz ących zu życia 
energii cieplnej  i przepływu czynnika grzewczego

w odniesieniu do mocy zamówionej 

Analizy
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Możliwo ść uzyskania danych statystycznych 

Statystyki dla każdego obiektu



Efekty – zestawienie 
porównawcze



Efekty – analiza 
porównawcza



Efekty



Zalety systemu



Koniec

Więcej informacji dotycz ących systemu monitoringu znajd ą Państwo
na naszej stronie internetowej pod adresem

www.antap.pl

W razie pyta ń prosimy o kontakt:
e-mail: biuro@antap.pl

Telefon: 22 7515200


