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2 LOYTEC                             buildings under control™                         ZDANIA ©2015 

System BMS LWEB-900 
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Ogólne spojrzenie na system 

System zarządzania budynkiem 
Środowisko Klient-Serwer 
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System LWEB-900 

  Innowacyjne i wszechstronne rozwiązanie do zarządzania budynkiem 
  Obsługuje całą sekwencję działań wdrożeniowych i użytkowych, od 
  Instalacji systemu zarządzania budynkiem,  
  Przez konfigurację urządzeń, do   
  Wszystkich codziennych czynności związanych z użytkowaniem budynku   
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Syntetyczne ujęcie właściwości systemu LWEB-900 

Device Manager 

Device Configuration 

Watch View (real time) 

Assign Identification Keys 

LWEB-900 Server 

LWEB-900 Clients 

Alarming 

Scheduling 

Reporting 

User Management 

Web Services OPC XML-DA 

BACnet Operator Workstation 

E-mail notification 

Historic Data Logging 

LWEB-802/803 Vizualization 

Network Security 

Global Connections 

Parameter View 

Graphical View 

L-Studio Program. Environm. 
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LWEB-900 jest systemem sieciowym 

OPC XML/DA or BACnet/IP 

Office 
Network 

LWEB-900 Client 

OPC XML/DA 

Internet 

BMS 
Network 

LWEB-900 Server 

OPC XML/DA 
 (HTTPS) 
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Korzyści z serwera LWEB-900 

  Architektura Klient – Serwer 
  Jeden LWEB-900 Server, wielu klientów LWEB-900 Client 
  Zarządzanie użytkownikami (logowanie, hasła, uprawnienia) 
  Tylko LWEB-900 Server komunikuje się z urządzeniami obiektowymi 
  Wszyscy klienci komunikują się z serwerem 
  Łatwy zdalny dostęp ponieważ tylko jeden port jest przekazywany 

przez firewall 
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Architektura systemu 
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Etap integracji systemu obiektowego  
Konfiguracja urządzeń 
  Centralne zarządzanie i konfigurowanie urządzeń LOYTEC 
Konfigurator urządzeń może być uruchomiony oddzielnie jako dodatek 
  Obsługa aktualizacji firmware urządzeń 
  Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie parametrów  
i ustawień urządzeń z kopii zapasowej 
  Sieciowy interfejs użytkownika urządzeń LOYTEC może być otwarty  
z menu kontekstowego 
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Wizualizacja, działanie i monitoring  

  Wizualizacja procesów i stanu urządzeń z zastosowaniem 
dynamicznych obrazów animowanych wartościami punktów danych 
  Łatwość tworzenia dynamicznych obrazów (stron) bez konieczności 
znajomości technik programistycznych  
  Podglądanie wartości punktów danych w czasie rzeczywistym 
  Wizualizacja alarmów, harmonogramów i trendów 

Graphical View Watch View 
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Zarządzanie kluczami identyfikacji punktów danych  

  Każdy punkt danych może mieć przypisany klucz identyfikacyjny  
(identification key)  
  Użytkownik definiuje sposób wykorzystania kluczy 
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Przeglądanie parametrów 

  Definiowanie sposobu prezentacji parametrów w tablicach  
(np. nastawy regulatorów PID, wartości zadane, tryby pracy, itp..) 
  Parametry mogą być dowolnie organizowane w tablicach,w 
zależności od ilości miejsca w pamięci i realizowanych funkcji 
  Funkcja „multi-select” umożliwia wykonywanie równoczesnych 
operacji na tych samych parametrach w różnych urządzeniach. 
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Alarmowanie 
  Jednolita prezentacja alarmów z różnych źródeł (Sprzęt LOYTEC / 
urządzenia BACnet/ LWEB-900) 
  Przekazywanie alarmów do różnych odbiorców e-maili oraz zbiorów 
tekstowych (rejestracja historii alarmów) 
  Wyzwalanie akcji w zależności od priorytetu alarmu  
  Możliwość definiowania akcji alternatywnych jeżeli alarm nie jest 
potwierdzony  
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Harmonogramy 

  LWEB-900 pozwala definiować i obsługuje harmonogramy hierarchiczne 
  Zmiany mogą wpływać na wszystkie lub tylko wybrane harmonogramy,  
w zależności od pozycji harmonogramu w hierarchii 
  Harmonogramy mogą być realizowane przez LWEB-900 lub przez 
urządzenia 
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Rejestracja trendów 

  LWEB-900 okresowo zapisuje dane rejestrowane w trendach 
  LWEB-900 otrzymuje dane trendów przez bezpośrednie połączenie 
IP lub przez załącznik e-maila 
  Użytkownik może definiować ad-hoc rejestrację trendów  
  Rejestracje trendów mogą być przedstawione w postaci 
tabelarycznej lub w postaci krzywych 
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  Raporty są oparte na rejestracji trendów 
  Raporty mogą być uruchamiane okresowo, zdarzeniowo lub ręcznie  
  Raporty mogą być generowane w formatach PDF, Excel lub Word 
  Raporty mogą być automatyczne rozsyłane za pomocą e-mailivia e-mail 

Raportowanie 
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Rejestracja zdarzeń 

  Wszystkie zdarzenia są rejestrowane w bazie danych: 
  Alarmy 
  Potwierdzenia 
  Zalogowanie/wylogowanie  

  Możliwym jest stosowanie filtrów definiowanych przez użytkownika  
w celu efektywnej analizy procesu 

  Zdarzenia zmiany nastaw 
  Zmiany konfiguracji 
  Zdarzenia systemowe 
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System wielu użytkowników 

  LWEB-900 zapewnia oddzielne środowisko pracy dla każdego 
użytkownika tzw. perspektywę 
  Środowisko określa, które okna mogą być otwarte i jak są 
zaaranżowane w określonej perspektywie (dla określonego 
użytkownika) 
  Użytkownik może definiować różne perspektywy  
  W systemie LWEB-900 stosuje się listy kontroli dostępu, które 
określają, jakie operacje może wykonywać użytkownik na pewnych 
obiektach (np. katalogach, punktach danych, obrazach graficznych 
prezentacji parametrów, wykresach trendów, itp.  
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Funkcja Kopii zapasowej (Back up) oraz 
odtwarzania stanu systemu (Restore) 
  Wykonywanie kopii całego systemu włącznie z konfiguracją 
LWEB-900 i wszystkich projektów 
  Wykonywanie kopii indywidualnych urządzeń LOYTEC, grup urządzeń 
lub wszystkich urządzeń w sieci IP  
  Harmonogramy wykonywania kopii są definiowane przez 
użytkownika 
  Odtwarzanie stanu pojedynczych urządzeń lub większej ilości 
urządzeń  
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Konkluzje 

  LOYTEC oferuje skalowalny, kompletny i wszechstronny system BMS 
LWEB-900, który obsługuje urządzenia poziomu obiektowego 
pracujące we wszystkich popularnych standardach stosowanych  
w automatyce budynków 
  System realizuje nie tylko obsługę istniejącego BMS, ale wspomaga 
proces integracji systemu  i projektowania aplikacji sterujących z 
zastosowaniem nowoczesnej metodyki opartej na programowaniu 
zdarzeniowym EN 16499 
  System automatyzuje i znacznie przyspiesza proces integracji  
w przypadku powtarzalnych konfiguracji układów automatyki 
  Poprzez obsługę protokołu WiFi na poziomie urządzeń obiektowych 
system jest otwarty na wdrożenia urządzeń typu IoT 
  Oparcie komunikacji systemowej na usługach web services 
przygotowuje system do łatwej implementacji wszelkich nowych 
rozwiązań, które mogą pojawić się w świecie IT. 
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Więcej Informacji 

AST, LC3020, L-Chip, L-Core, L‑DALI, L‑ENO, L‑GATE, L‑INX, L‑IOB, LIOB‑Connect, LIOB‑FT, L-IP, L-KNX, L-MBUS, L-OPC, LPA, L-POW, L-Proxy, L‑ROC, L‑STAT, L‑STUDIO, L‑SwitchXP, L-Term, L‑VIS, 
L‑WEB, L‑WLAN, ORION Stack, Smart Auto-Connect, buildings under control are trademarks of LOYTEC electronics GmbH. 

Echelon, LON, LONWORKS, LNS, LonMaker, and Neuron are trademarks of Echelon Corporation registered in the United States and other countries. LonMark and the LonMark Logo are registered 
trademarks owned by LonMark International. BACnet is a registered trade mark of the American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers, Inc. (ASHRAE). 

KNX Association cvba is the owner of the worldwide standard for Home and Building Control: KNX and also the owner of the KNX trademark logo worldwide. 

EnOcean® and the EnOcean logo are registered trademarks of EnOcean GmbH. 

Other trademarks and trade names used in this document refer either to the entities claiming the markets and names, or to their products. LOYTEC disclaims proprietary interest in the markets and 
names of others. 

Statements in this report that relate to future results and events are based on the company’s current expectations. Actual results in future periods may differ materially from those currently expected 
or desired because of a number of risks and uncertainties. 

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the 
prior written permission of LOYTEC. Product specifications, availability, and design are subject to change without prior notice. 
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