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Автоматизацията на сгради.
Предстоящата необходимост и удобство

   BMS са системите за сградна автоматизация. Тяхна основна цел е цялостно автома- 
тизиране за решаване на задачите по оперативен контрол и управление на техноло- 
гичните процеси на жилищни сгради, офис сгради, хотели и търговски и развле ка- 
телни комплекси.

предоставяне на максимален комфорт;

оптимизиране на разходите;

контрол на потреблението на енергия в 
сградата;

   BMS позволява автоматизиране на управлението 
на всички инженерни системи на една или повече 
сгради през единна платформа.    

   Изграждането на системи за сградна автоматиза- 
ция дава редица предимства:    

регулиране на нивата на физически достъп в 
сградата.

контролиране на виртуалния достъп на хората в уп- 
равлението на системата;

сигнализиране при повреди и неизправности;

снижаване разходите по управлението на сградата и 
други.

   BMS дава още “инструменти”, които да са в помощ уп- 
равление на електричеството:

Следене на електрическото потребление - разграни- 
чаване между механична и електрическа енергия;

Подобряване реакцията при проблеми, свързани със 
захранването - бързо отчитане на алармите постъп- 
ващи от захранващата система;

Балансиране фактора на мощността и смущенията в 
напрежението, които могат да доведат до повреда в 
оборудването, както и загуби на електроенергия.

Изваждане на отчетни данни от потреблението на 
тръбни и неелектрически уреди и оптимизиране на 
потреблението им с цел намаляване на разхоите.
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Web-базираните платформи -
предимства и бъдеще

   Web-базираната платформа за управление на BMS има редица предимства пред 
стандартните системи за сградна автоматизация.

VAiOS BMS системите се изграждат върху web-базиран софтуер 
(платформа), което дава възможност да се достъпва и работи

със софтуера от различни устройства с едно-единствено условие - 
интернет връзка.

Какво още дава web-базираният VAiOS BMS?

достъп от всяка точка - потребителите на платформата могат да достъпват и ра- 
ботят от всяка точка с интернет; необходимо е само потребителско име и парола;

без разходи за сървъри и компютри - платформата работи със сървъри, които 
оперират онлайн; това намаля от цената плащана от клиента, защото не са 
необхоими отделни за всяка сграда.

по-ниски разходи за съпорт и поддръжка - плат- формата бива обслужвана и 
ъпдейтвана дистан- ционно това намаля разходите за потребителя, защото няма 
посещение на екипи.

по-бързо реакция - при неоходимост от съпорт по работата с платформата или за 
отстраняване на проблем, web достъпа съкращава до минути вре- мето за 
реакция и отстраняване на проблемите.



Сигурност в достъпа,
данните и информацията

    VAiOS BMS е web-базирана платформа. Именно затова често е задаван въпроса: 
“Как сте се подсигурили срещу хакерски атаки?”:

платформата е достъпна от всяко устройство с интернет връзка, чрез въвеж- 
дане на web-адреса и после потребителско име и парола;

сигурността на софтуерната платформа е осъществена чрез SSL протокол на 
комуникация, идентичен с онези, ползвани за  банковите софтуери;

вътрешната комуникация е криптирана през LAN модули и предпазва от 
вътрешна кражба информацията;

възможност за вторично архивиране в локален сървър като резервен вариант 
в случай на спряло токоподаване или друго съображение.
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BMS системите на VAiOS са проектирани
да се изграждат и надграждат
на принципа на конструкор.

   Изграден по този начин към главният конт- 
ролен модул могат да бъдат добавяни на прак- 
тика неограничен брой модули, изпълняващи 
различни функции заедно и по отделно. Уп- 
равлявани през обща платформа те правят 
VAiOS Smart системите ограничени единстве- 
но от въображениeто на клиента.

Lego-принцип на изграждане
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   Едно от основните удобства предоставяни от VAiOS BMS системата това е машин- 
ното самообучение, с което се пренасяме в бъдещето.

   Ето и един пример:
   Да вземем служител на фирма, работещ в сграда, снабдена с 
VAiOS BMS автоматизация. Всеки работен ден този човек прис- 
тига в офиса точно в 9:00. Навън е топло и за да охлади помеще- 
нието, в което работи, той включва климатика през своя смарт- 
фон на 15 градуса. След това, когато вече е охладено помеще- 
нието служителят вдига градусите на 20 и така оставя наст- 
ройката температурата на климатика за целия  останал ден.
   Модулът машинно самообучение “запомня” това предпочита- 
ние на служителя. След това започва да включва климатика на 
температура 20 градуса 1-2 часа преди пристигането на 
служителя. Така помещението е с предпочитаната температура 
още от пристигането.

Какво е машинно самообучение?
   Машинното самообучение е модул в BMS платформата, който е форма на из- 
куствен интелект. Той следи повтарящи се команди и настройки, отправяни от 
посетителите за конкретните предпочитания на настройки на BMS системата 
(температура на климатика, сила на осветлението и т.н.). След това започва да 
предугажда и настройва автоматично желаните параметри на работа на 
системата, според предпочитанията на влизащия в сградата/помещението 
човек.

Машинно самообучение.
AI във  VAiOS BMS системите
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   VAiOS BMS системите могат да управляват не само една, а цял комплекс от сгради. 
Също така през платформата могат да бъдат достъпвани и контролирани BMS 
системите на отдалечени километри една от друга сгради или сградни комплекси.

   Това е възможно отново благодарение на web-базираността на софтуера, както и на 
разработките на VAiOS по интеграция на локалните изграждани хардуери в еднна 
система. Иначе казано сгради, отдалечени на стотици, дори хиляди километри една от 
друга могат да бъдат наблюдавани и управлявани от акаунт, които също е с локация 
отдалечена и от двете сгради.

Без ограничение в броя
на управляваните сгради

web-based

BMS

   На този принцип е изграждаме 
BMS системата за посолствата на  
MOFA (Министерство на Външни- 
те работи на Саудитска Арабия) в 
Кампала (Уганда) и Кано (Ниге- 
рия).
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   BMS системите разполагат с възможност да инегрират всички крайни устройства,, 
независимо от производителя им. Така потребителите, могат да инсталират предпочи- 
таните от тях марки в дома, офиса, бизнес сградата или комплекса си без да е необ- 
ходимо да се съобразяват и ограничават.

Обединява и упралвява устройства на 
различни производители

Лесен контрол на BMS системите

   Интерфейсът на VAiOS BMS системите е изграден така, че да има лесен и бърз достъп 
всяко крайно устройство: контролер, камера, датчил, смарт ключ и т.н.

   Избирайки с клик крайното устройство, което желаете да управлявате Ви се отваря 
допълнително прозорче, в което коригирате параметрите, в които желаете да работи.

ОСВЕТЛЕНИЕ ПОЖАРЕН ДАТЧИККАМЕРАКЛИМАТИК



www.veldim.comoffice@veldim.com

+359 887 310 010

VAiOS BMS (8)

   VAiOS BMS системите разполагат с модул, които събира и предоставя за анализ 
данни за работата на системата до нейните най-малки детайли и всеки отделен датчик 
или друго крайно устройство. Впоследствие със детайлните събрани данни могат през 
същия модул могат да се вадят анализи по различни характеристики и категории.

Събира данни от процеси и вади справки
за анализ и оптимизиране

   Така например чрез събиране и анализ на човекопотока в сградата могат да се 
установят по-посещаваните места, както и да се извади графика с характеристиките 
на този човекопоток по възраст, пол, цел на посещението (служител или посетител в 
сградата) и т.н. След този анализ могат дас е предвидят промени във вътрешната 
подредба и разпределение на сградата. Концентрирайки посещаваните места в една 
част на цялата сграда могат да се редуцират количествата ползвана ел.енергия за 
охлаждане през лятото или затопляне през зимата.
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   Превода на езика в интерфейса понякога не е достатъчен. Принципите на изобразя- 
ване и оформление, например при арабските езици представлява почти изцяло огле- 
дално разположение. Не само изписването е от дясно на ляво (обратното на попу ляр- 
ното от ляво на дясно), но продиктувано от тази подробност много от дизайните и 
оформленията биват различни.
   VAiOS BMS взима такива подробности под внимание и при поръчковото изграждане 
и превод на интерфейса се има в предвид и най-малките детайли, които да удовлетв- 
орят клиента.

Софтуер, които работи на всеки език

   Голяма част от BMS системите изграждани от VAiOS съдържат поръчкова част. Това 
дава опцията да се изгради инфейса с превод на всеки език без каквото и да е 
ограничение.
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ПОТРЕБИТЕЛИ

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

АЛАРМЕН МОДУЛ

ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ

КОНТРОЛ НА ДОСТЪП

ПАРКИНГИ И ГАРАЖИ

ОПОВЕСТЯВАНЕ

ПРОЗОРЦИ И ЗАВЕСИ

КЛИМАТИЗАЦИЯ

ОСВЕТЛЕНИЕ

АСАНСЬОР

СЦЕНАРИИ

Сигурността - важна част
от цялата автоматизация

   Едно от ключовите звена в BMS системите е 
повишената сигурност, която те предоставят в 
частта DMS/SMS.

   DMS или SMS са абривиатури съответно на 
Danger Management System и Security Manage-
ment System.

   DMS/SMS частта в сградната автоматизация 
предоставя обединение и единно управление 
на всички познати системи за сигурност, както 
на една сграда и пребиваващите в нея, така и 
на цял сграден комплекс.

    С интегрираната автоматизация на сигурнос- 
тта можете да контролирате едновременно за- 
едно и поотделно всеки модул. Обединението 
на модулите пък дава възможности за комби- 
нирани сценарии при аварийни ситуации, ко- 
ито включват различните модули.
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   Модулът за Контрол на достъп е в 
водещ DMS/SMS системите на VAiOS. 
Основната причина за това е пряката об- 
вързаност на модула със заключващите 
механизми, което е основно за сигур- 
ността, както и за осъществяването на 
аварийните сценарии.

    Модулът притежава подробен софту- 
ер, базиран на софтуера за контрол на 
работно време, с които може да се прос- 
леди сигурността, достъпа и присъстви- 
ето в сградата.
   Контролът на достъп е с определяща функция при всички VAiOS автоматизации 
и е с определяща роля при аварийни или други BMS сценарии.

МОДУЛ КОНТРОЛ НА ДОСТЪП

   Аларменият модул представлява автоматизирана алармена система, обеди- 
нена в DMS/SMS система. Чрез алармения модул разполагате с:

    Най-общо модулът изпълнява ролята да информира главният софтуер за ава- 
           риини съобщения и според характе- 
           ра на съобщението системата преми-  
           нава в различни режими:

поглед върху охранявания обект и режимът му към момента;

чрез имена на RFID ключовете можете да се получава информация кой 
лица са на територията на обекта;

известия информиращи за активация и деактивация на модула, както и за 
неправомерно нарушаване на периметъра.

автоматизиран сценарии;

активиране на локална аларма;

известяване на служител/мени- 
джър/собственик (според типа 
на охранявания обект);

други

АЛАРМЕН МОДУЛ
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чрез билетна система,

чрез система с контролни карти 

чрез баркод четци от smartphone дисплея;

чрез разпознаване номера на автомобила;

чрез дистанционни карти;

чрез разплащателна система,

МОДУЛ ПАРКИНГИ И ГАРАЖИ

   Базиран на системта за контрол на достъп и ра- 
ботно време модулът Паркинги и Гаражи е насочен 
към контролиране на достъпа на открити или 
закрити пространства.

   Достъпът през този модул (пропускът през бари- 
ерата) може да бъде осъществяван чрез:

   При изграждането на умен дом или 
офис модулът е водещ в изграждането 
на BMS сценарии. Неговата ключова 
роля в пропускателния режим е като 
стартов бутон за начало на събития при 
пристигане или напускане на обекта.
   От друга страна модулът играе важна 
роля при сценариите свързани с ева- 
куацията на сградите при аварийни 
ситуации.

както и комбинация от изброените 
възможности според предпочитани- 
ята;

ръчно или автоматично управление.



МОДУЛ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

   Модулът Видеонаблюдение дава възможността на наб- 
людение на обекта в реално време и на запис директно 
през акаунта в VAiOS BMS платформата. Това освобож- 
дава от необходимостта за инсталиране на допълнителен 
софтуер. Достатъчно е да влезете в акаунта си и web- 
базирания принцип на работа на пплатформата прави 
останалото.
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   Освен тези удобства модулът може 
да бъде изграден с камери, които 
разпознават био данни или други 
характерни елементи (номе- ра на 
коли), с което приложението на мо- 
дула Видеонаблюдение се разши- 
рява още повече.

МОДУЛ ОПОВЕСТЯВАНЕ

   Модулът Оповестяване е разработен и изпълнява две основ- 
ни функции във VAiOS DMS/SMS сегмента на BMS системата:

Изпълнява ролята на допълнителен алармен панел, като 
се активира през говорители в обекта със записани съ- 
общения за конкретни действия и процедури, които 
следва да се изпълняват при авария;

В същото време подава автоматичен сигнал до служ- 
бите на Полицията, Пожарната служба и Бърза помощ за 
възникнала авария на обекта.



МОДУЛ ПОЖАРОГАСЕНЕ / МПИ
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    Модулът Пожароизвестяване е основна част от VAiOS DMS/SMS. Функцията му 
на локално ниво за осигуряване на сигурността е също толкова важна.

    Като част от цялостната DMS/SMS, пожароизвестителния модул има ключови 
функции в осигуряването сигурността на хората в обекта:

   Модулът Пожарогасене (МПГ) във VAiOS DMS/SMS е пряко свързана с МПИ         
и се активира веднага след получаването на аларма, като според програ- 
мирането на системата може да активира пожарогасенето:

в цялата сграда;

в локалното място на получената аларма;

поетапно в сградата, като след промяната на температурата чрез датчиците.

Подава сигнал локално в обекта за авария;

Подава сигнал в пожарната служба за авария;

Извършва комуникация с Оповестителния модул за селектиране и активи- 
ране на съответното съобщение;

Извършва комуникация с Пожарогасителния модул за активиране на по- 
жарогасителните точки в обекта.

МОДУЛ ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ / МПИ
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Автоматизация за удобство

SMART КЛИМАТИЗАЦИЯ

   Климатикът вече не е комфрт, а необходимост за комфорта 
у дома. Автоматизацията с VAiOS BMS дава възможност за 
програмиране на температурата, според човека, който е в 
помещението, като следи предпочитанията поредица от дни 
(виж “Машинно самообучение”, стр.5).
   Системата също може да се регулира сама и според вън- 
шната температура.

SMART ПРОЗОРЦИ И ЗАВЕСИ

   Проветряването на помещенията е от изключителна важност за уюта у дома или 
офиса дори да разполагаме с най-високия клас вентилационна сис-
тема. Тук автоматизацията покрива контрола на прозорците и заве- 
сите (щорите). Чрез Smart Прозорци и Завеси разполагате с:
 дистационен контрол движението на прозорците;.
 управление на щорите/завесите в помещенията.
   Smart Прозорци и Завеси играе важна роля и в BMS сцена- риите, 
както за вашето удобство така и за вашата безопсност (виж “BMS 
сценарии”)

МОДУЛ ОСВЕТЛЕНИЕ

   Автоматизацията на осветлението дава възможност за:

 включване, изключване на осветлението;

 димиране и контрол на светлината в помещенията;
;

 управление интериорно и външното осветление

   Тези изброени автоматизации са само част от всички възмож- 
ности, практически всичко управлявано с участието на измерва- 
телни уреди може да се автоматизира:
 от бойлера, напояването и асансьора в сградата
 до уредите измерващи комуналните услуги, за да повишите 
контрола върху собственото или чуждото потребление.
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BMS сценарии

Какво представлява сценария в BMS системите?
   Обединението на модулите и общото им пуправление позволява потребители- 
те да програмират сценарии, които да задействат с една коменда.
   Сценарият в BMS системите е поредица от корекция в настройките на отдел- 
ните крайни устройства, както и активирането или деактивирането им. Тази 
единна последователност се реализира с предварителна настройка на сис- 
темата.

   BMS сценариите са два основни типа:

 повишават удобството;

 повишават сигурността.

СЦЕНАРИИ ЗА ПОВЕЧЕ КОМФОРТ

smart климатикyt коригира температурата в 
ежедневната,

smart завесите в дома се спускат,

smart осветление се активира по пътя от 
гаража до ежедневната, 

включва бойлера за освежаваща вана след 
работния ден и

дори пуска предпочитания телевизионен 
канал или радио. 

   Пример за BMS сценарии , които осигурява повече комфорт:
   С прибиране у дома след работа с паркирането на автомобила в гаража системата е 
настроена и следва автоматично поредица от програмирани в BMS-a процеси:

   BMS сценариите, свързани с повишаване на комфорт имат за цел:

 да облекчат ангажиментите Ви за които мислите ежедневно и

 да Ви дадат не само усещане, но по-добър житейски стандарт.



   VAiOS DMS/SMS е замислен с водещ фактор – сигурността, която предлага. Тази си- 
гурност е застъпена:
 в сигурност за непосредствените събития,
 в превантивните мерки, 
 както и в DMS/SMS сценарии - как системата да процедира при аварийни ситу- 
 ации, при които системата да действа автоматично.

СЦЕНАРИИ ЗА ПОВЕЧЕ СИГУРНОСТ
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   Такива аварийни ситуации могат да бъдат

Пожар – активиране на пожароизвестителната 
и пожарогасителната системи; освобождаване 
заключването на всички изходи в сградата; ав- 
томатично информиране на противопожарна- 
та служба.

Влизане с взлом – заключва всички механиз- ми 
в сградата; автоматично информира службите на 
МВР; активира алармената и оповестителната 
системи;

Наводнение – автоматично информиране на про- 
тивопожарната служба; активиране на оповес- 
тителната система с автоматично съобщение;

Природно бедствие като например земетрение, 
отчетено от антишоковите датчици на алармения 
модул и издаваща автоматично съобщение през 
оповестителния модул.
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   VAiOS е единствения производител от подобен клас техника, който 
може да предоставя поръчкови продукти на своите клиенти както на 
хардуерно, така и на софтуерно ниво.

Поръчков BMS

   50% от изграждането на всяка BMS 
система VAiOS произвежда поръчково за 
клиента. Опитът показва, че това е един- 
ствения сигурен начин да се предоставят 
на клиента всички негови изисквания към 
възможностите на системата - всеобхват- 
ни или по-редуцирани.

Уникален дизайнерски хардуер
   Като производител VAiOS предоставя на своите клиенти 
възможността да притежават крайни устройства с уникален 
дизайн, визията на който избират и одобряват самите клиенти 
без това да е засметка на качеството и възможностите.

   Такъв уникален дизайн изработихме и инсталираме за посолст- 
вата на MOFA (Министерството на Външните работи на Саудитска 
Арабия) в Кампала (Уганда) и Кано (Нигерия).

   Практиките на работа при изграждане на BMS да- 
ват възможността всички VAiOS автоматизации да 
бъдат уникални и да отговарят конкретно на 
нуждите на всички отделен клиент.
   Именно този индивидуален поръчков подход в из- 
граждането на софтуерните възможности за сис- 
темата е ключовата характерна особеност, която 
отличва VAiOS от останалите производители на па- 
зара днес.

Софтуер според вашите нужди


