
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА ДЛЯ КОНТРОЛЮ
СПОЖИВАНИХ І ГЕНЕРОВАНИХ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ

ГЛОІС
ГЛОБАЛЬНА
ІНСПЕКЦІЙНА СИСТЕМА



ГЛОІС - це інтелектуальна система, яка розроблена для економії споживаних енергоресурсів та зменшення 
експлуатаційних витрат, зручності контролю над процесами в об'єктах, створення «єдиної точки доступу» до 
всіх різних об'єктах власника і доступу до інженерно-технічної інфраструктури кожного об'єкта окремо 
незалежно від місця його знаходження, що необхідно для ефективного керування споживанням і 
постачанням різних ресурсів, а також значно полегшує автоматизацію збору інформації з великої кількості 
пристроїв різного типу і різних виробників, автоматизацію процесів прийняття управлінських рішень, 
запобігання і локалізацію надзвичайних ситуацій на об'єктах і т.п..

Що таке 
ГЛОІС? 



Існуючі проблеми

 Більшість виробників пристроїв обліку надають програмне забезпечення, яке працює тільки з їх 
устаткуванням, що не дозволяє підключати до нього вже встановлені пристрої інших виробників.

 Як правило, різні технологічні системи оснащуються устаткуванням різних виробників, що не дозволяє 
контролювати ці системи єдиним програмним забезпеченням.
 Часто устаткування різних технологічних систем працює по різних протоколах обміну інформацією, що 
ускладнює підключення їх до єдиного програмного забезпечення..
 Пропоноване ПЗ для різних АСКОЕ коштує не малих грошей, має обмежену кількість підключаних 
об'єктів і обмежену кількість користувачів. Безлімітні версії коштують ще більших грошей.

 Пропоноване ПЗ для різних АСКОЕ має платне оновлення і платне технічний супровід, а також вимагає 
покупки ліцензійного ПЗ на комп'ютери, де воно встановлено.
 Пропоноване ПЗ для різних АСКОЕ вимагає наявність локальних серверів, які дорого коштують і 
вимагають додаткових витрат на техобслуговування.
 У ПО для різних АСКОЕ немає можливості поєднаного аналізу процесів, що відбуваються в різних 
технологічних системах..



Переваги 
перед конкурентами

 Немає необхідністі придбання (завантаження) спеціалізованого і ліцензійного ПЗ (як установки при 
АСКОЕ).
 Мінімальна ціна впровадження і експлуатації, мінімальні ризики. Немає необхідності змінювати існуючі 
прилади обліку (якщо вони цифрові).
 Легкість масштабування (нарощування можливостей, розмірів і підключення нових технічних систем не 
впливає на роботу вже підключених).
 Немає потреби утримання високо-кваліфікованого персоналу для обслуговування.
 Немає необхідності виділяти окреме помешкання для диспетчерської. Диспетчерська може бути в 
будь-якому місці, де є інтернет. Доступ до системи може бути з комп'ютера, планшета або смартфона..
 Дистанційне керування різними регуляторами через браузер.



Ефект від 
застосування

  Комплексний технічний облік споживання енергоресурсів (тепла, електроенергії, газу, води, повітря і 
іншого) в режимі реального часу 24/7/365.
  Легко і швидко оцінити ефективність впровадження енергозберігаючих технологій на підключених 
об'єктах за допомогою модулів аналітики та звітності.
 Дозволяє вести планування закупівлі ресурсів (встановлення лімітів) в залежності від фактичного 
споживання.
  Зведення балансу за групами лічильників для орендарів і суборендарів, виявляти безоблікове 
споживання ресурсів і факти впливу на прилади обліку.
  Виявляти зони і час максимального споживання ресурсів і оптимізувати подачу ресурсів по цих зонах 
(де це фізично можливо або проводити додаткові заходи щодо енергоефективності цих зон). 
 .



 Забезпечення своєчасних автоматичних попереджень про несправності устаткування, про 
правильність підключення приладів обліку, про розкриття пломб, відхиленні параметрів від нормативних 
значень, про закінчення строків повірки приладів обліку, що дозволяє уникнути штрафів і оплати на спожиті 
ресурси за нормативами, а не за приладами обліку і узгодженим тарифами.
 Автоматичне отримання інформації про об'єми споживання ресурсів, їх якості та справності приладів 
обліку в зручному вигляді за вибрані періоди (як комплексне, так і за видами ресурсів-електроенергія, 
теплова енергія, вода, гаряча і холодна, відведення води, газ та інше).
   Використання в єдиній системі моніторингу обладнання широкого спектру виробників (не потрібно 
міняти наявні на об'єкті прилади обліку).
 Зниження ціни володіння інженерно-технічною інфраструктурою і експлуатаційних витрат, відсутня 
потреба утримання висококваліфікованого персоналу для обслуговування системи.

  Зручність експлуатації, завдяки розширюваності і гнучкої модернізації системи в процесі її експлуатації 
без зупинки її роботи.
  

Ефект від 
застосування



 Зниження витрат на експлуатований / оперативно-сервісний персонал і підвищення ефективності його 
роботи.
 Відсутність витрат на придбання спеціалізованого ПЗ для систем АСКОЕ, а також дорогого серверного 
та мережевого устаткування.
   Контроль місця розташування і працездатність рухливих об'єктів (автотранспорт, ліфти та інше).

 Можливість поєднаного аналізу роботи різних технологічних систем дозволяє оптимізувати роботу 
цих систем при економії ресурсів до 30%.
  При підключенні температурних датчиків в помешканнях контрольованих об'єктів мати контроль 
теплових режимів помешкань на дотримання санітарних нормативів і вимог пожежної безпеки (або контроль 
роботи холодильного устаткування), а також можливість ручного і автоматичного (прогнозного) 
дистанційного управління регуляторами опалення (температури), що дає до від 25% до 50% економії 
теплової енергії в порівнянні з існуючими системами автоматики. По інших видах ресурсів економічний ефект 
пов'язаний з використанням системи ГЛОІС і проведенням додаткових заходів з енергоефективності може 
складати від 10% до 40%.

Ефект від 
застосування



Контакти

www.glois.grancom.by
                                        технічні відділ
ЧУП «ГРАНКОМ» Мінськ тел.  +375296509337
ел. пошта imfo@grancom.by
                                      проектний відділ
СТОВ «ФЕЛИКС» Мінськ тел.  +375172339216/17
ел. пошта imfo@felix.by
                                       відділ продажу
СТОВ «ФЕЛИКС» Мінськ тел.  +375172339216/17
ел. пошта imfo@felix.by
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