
              ІНТЭЛЕКТУАЛЬНАЯ СІСТЭМА ДЛЯ КАНТРОЛЮ
      СПАЖЫВАНЫХ І ГЕНЕРЫРАВАНЫХ ЭНЕРГАРЭСУРСАЎ

ГЛАІС
ГЛАБАЛЬНАЯ
ІНСПЕКЦЫЙНАЯ СІСТЭМА



ГЛАІС - гэта інтэлектуальная сістэма распрацаваная для эканоміі спажываных энергарэсурсаў і змяншэння 
эксплуатацыйных расходаў, выгоды кантролю над працэсамі ў аб'ектах, стварэння «адзінай кропкі доступу» 
да ўсіх розных аб'ектаў уладальніка і доступу да інжынерна-тэхнічнай інфраструктуры кожнага аб'екта 
паасобку  незалежна  ад месца яго знаходжання, што неабходна для эфектыўнага кіравання спажываннем і 
пастаўкай  розных рэсурсаў, а таксама значна палягчае аўтаматызацыю збору інфармацыі з вялікай 
колькасці прылад рознага тыпу і розных вытворцаў, аўтаматызацыю працэсаў прыняцця кіраўніцкіх 
рашэнняў, прадухіленне і лакалізацыю надзвычайных сітуацый на аб'ектах і  т.п.

Што такое 
ГЛАІС? 



Існыя праблемы

 Большасць вытворцаў прыбораў уліку даюць праграмнае забеспячэнне, якое працуе толькі з іх 
абсталяваннем, што не дазваляе падключаць да яго ўжо ўсталяваныя прыборы іншых вытворцаў.

 Як правіла, розныя тэхналагічныя сістэмы аснашчаюцца абсталяваннем розных вытворцаў, што не 
дазваляе кантраляваць гэтыя сістэмы адзіным праграмным забеспячэннем.
 Часта абсталяванне розных тэхналагічных сістэм працуе па розных пратаколах абмену інфармацыяй, 
што ўскладняе падключэнне іх да адзінага праграмнага забеспячэння.
 Прапанаванае ПЗ для розных АСКУЭ каштуе не малых грошай, мае абмежаваную колькасць 
падключаных аб'ектаў і абмежаваную колькасць карыстальнікаў. Безлімітныя версіі каштуюць яшчэ 
большых грошай.
 Прапанаванае ПЗ для розных АСКУЭ мае платнае абнаўленне і платнае тэхнічнае суправаджэнне, а 
таксама патрабуе куплі ліцэнзійнага ПА на камп’ютары, дзе яно ўсталявана.
 Прапанаванае ПЗ для розных АСКУЭ патрабуе наяўнасць лакальных сервераў, якія дорага каштуюць і 
патрабуюць дадатковых выдаткаў на тэхабслугоўванне.
 У ПЗ для розных АСКУЭ няма магчымасці сумешчанага аналізу працэсаў, якія адбываюцца ў розных 
тэхналагічных сістэмах.



Перавагі 
над канкурэнтамі

 Адсутнічае неабходнасць набыцця (загрузкі) спецыялізаванага і ліцэнзійнага ПЗ (як ўстаноўкі пры 
АСКУЭ).
 Мінімальны кошт укаранення і эксплуатацыі, мінімальныя рызыкі. Няма неабходнасці мяняць існуючыя 
прыборы ўліку (калі яны лічбавыя).
 Лёгкасць маштабавання (нарошчванне магчымасцяў, памераў і падключэнне новых тэхнічных сістэм не 
ўплывае на працу ўжо падключаных).
 Адсутнічае патрэба ўтрымання высока-кваліфікаванага персаналу для абслугоўвання.
 Няма неабходнасці выдзяляць асобнае памяшканне для дыспетчарскай. Дыспетчарская можа быць у 
любым месцы, дзе ёсць інтэрнэт. Доступ да сістэмы можа быць з камп’ютара, планшэта або смартфона.
 Дыстанцыйнае кіраванне рознымі рэгулятарамі праз браўзэр.



Эфект ад 
скарыстання

  Комплексны тэхнічны ўлік спажывання энергарэсурсаў (цяпла, электраэнергіі, газу, вады, паветра і 
іншага) у рэжыме рэальнага часу 24/7/365.
  Лёгка і хутка ацаніць эфектыўнасць ўкаранення энергазберагальных тэхналогій на падключаных 
аб'ектах з дапамогай модуляў аналітыкі і справаздачнасці.
 Дазваляе весці планаванне закупкі рэсурсаў (ўстанаўлення лімітаў) у залежнасці ад фактычнага 
спажывання.
  Звядзенне балансу па групах лічыльнікаў для арандатараў і субарандатараў, выяўляць безуліковае 
спажыванне рэсурсаў і факты ўздзеяння на прыборы ўліку
  Выяўляць зоны і час максімальнага спажывання рэсурсаў і аптымізаваць падачу рэсурсаў па гэтых  
зонах (дзе гэта фізічна магчыма ці праводзіць дадатковыя захады па энергаэфектыўнасці гэтых зон). 
 



 Забеспячэнне своечасовых аўтаматычных папярэджанняў аб няспраўнасці абсталявання, аб 
правільнасці падключэння прыбораў уліку, аб выкрыцці пломбаў, адхіленні параметраў ад нарматыўных 
значэнняў, аб заканчэнні тэрмінаў паверкі прыбораў уліку, што дазваляе пазбегнуць штрафаў і аплаты на 
спажытыя рэсурсы па нарматывах, а не па прыборах уліку і ўзгодненых тарыфах.
 Аўтаматычнае атрыманне інфармацыі аб аб'ёмах спажывання рэсурсаў, іх якасці і спраўнасці прыбораў 
уліку ў зручным выглядзе за выбраныя перыяды (як комплекснае, так і па відах рэсурсаў - электраэнергія, 
цеплавая энергія, вада, гарачая і халодная, адвод вады, газ і іншае).
  Выкарыстанне ў адзінай сістэме маніторынгу абсталявання шырокага спектру вытворцаў (не трэба 
мяняць існуючыя на аб'екце прыборы ўліку).
 Зніжэнне кошту валодання інжынерна-тэхнічнай інфраструктурай і эксплуатацыйных выдаткаў, 
адсутнічае патрэба ўтрымання высокакваліфікаванага персаналу для абслугоўвання сістэмы;
  
 Зручнасць эксплуатацыі, дзякуючы пашыральнасці і гнуткай мадэрнізацыі сістэмы ў працэсе яе 
эксплуатацыі без спынення яе працы;
  

Эфект ад 
скарыстання



 Зніжэнне выдаткаў на эксплуатаваны / аператыўна-сэрвісны персанал і павышэнне эфектыўнасці яго 
працы.
 Адсутнасць выдаткаў на набыццё спецыялізаванага ПЗ для сістэм АСКУЭ, а таксама дарагога 
сервернага і сеткавага абсталявання..
  Кантроль месцазнаходжання і працаздольнасці рухомых аб'ектаў (аўтатранспарт, ліфты і іншае).

 Магчымасць сумешчанага аналізу працы розных тэхналагічных сістэм дазваляе аптымізаваць працу 
гэтых сістэм пры эканоміі рэсурсаў да 30%.
  Пры падключэнні тэмпературных датчыкаў ў памяшканнях кантраляваных аб'ектаў мець кантроль 
цеплавых рэжымаў памяшканняў на захаванне санітарных нарматываў і патрабаванняў пажарнай бяспекі 
(або кантроль работы халадзільнага абсталявання), а таксама магчымасць ручнога і аўтаматычнага 
(прагнознага) дыстанцыйнага кіравання рэгулятарамі ацяплення (тэмпературы), што дае да ад 25% да 50% 
эканоміі цеплавой энергіі ў параўнанні з існуючымі сістэмамі аўтаматыкі. Па астатніх відах рэсурсаў 
эканамічны эфект звязаны з прымяненнем сістэмы ГЛАІС і правядзеннем дадатковых захадаў па 
энергаэфектыўнасці можа складаць ад 10% да 40%.

Эфект ад 
скарыстання



Кантакты

www.glois.grancom.by
                                        тэхнічны аддзел
ЧУП «ГРАНКАМ» Мінск тэл.  +375296509337
эл. пошта imfo@grancom.by
                                      праектны аддзел,
СТАА «ФЕЛІКС» Мінск тэл.  +375172339216/17
эл. пошта imfo@felix.by
                                       аддзел продажу
СТАА «ФЕЛІКС» Мінск тэл.  +375172339216/17
эл. пошта imfo@felix.by
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