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Wszechstronność i niezawodność. Zgod-

ność z wymogami architektonicznymi, 

funkcjonalnymi, środowiskowymi i eko-

nomicznymi. Spełnianie życzeń inwesto-

rów i użytkowników budynków. Myśle-

nie o bezpieczeństwie i ochronie. Tego 

właśnie wymaga się od współczesnych 

systemów zarządzania budynkami. Jeżeli 

chcemy, by stały się rzeczywistością, to 

warto skorzystać z usług partnera dogłęb-

nie znającego te problemy. 

System zarządzania i automatyki budynku 

DESIGO™, dostarczany przez każdy z sześciu 

oddziałów Siemens Building Technologies, 

w całości spełnia te oczekiwania. 

DESIGO™ to narządzie do zarządzania tech-

nicznymi instalacjami budynku, stwarzające 

komfortowe środowisko pracy oraz spełniające 

wymogi ekonomiczne i ochrony środowiska. 

DESIGO™ realizuje swe funkcje sterująco-mo-

nitorujące dyskretnie i automatycznie. Ponadto 

system ten nie ogranicza się do zarządzania 

instalacjami grzewczymi, wentylacją i klima-

tyzacją. DESIGO™ to wyjątkowy, wielofunk-

cyjny system, obejmujący swym działaniem 

wszystkie instalacje i urządzenia budynku, np. 

oświetlenie, żaluzje, instalacje ochrony poża-

rowej i bezpieczeństwa, kontrolę dostępu oraz 

rozdział energii elektrycznej. 

Ekonomiczne zarządzanie

W celu zapewnienia optymalnego funkcjono-

wania budynku, efektywne i oszczędne musi 

być zarówno zużycie energii, jak również utrzy-

manie na odpowiednim poziomie technicznym 

instalacji i urządzeń. 

Odpowiedni komfort termiczny oraz jakość 

powietrza w pomieszczeniach musi być dosto-

sowana do ich przeznaczenia i aktualnej ilości 

przebywających osób. Dla prawidłowego funk-

cjonowania budynku istotna jest efektywna 

obsługa alarmów, redukująca czas usuwania 

usterek. DESIGO™ spełnia wszystkie powyższe 

wymagania, gwarantując jednocześnie wysoką 

niezawodność. Użytkownicy tego systemu 

będą zaskoczeni jego stosunkowo niskimi 

kosztami oraz strukturą, pozwalającą w prosty 

sposób rozbudowywać i modyfikować system. 

Inwestycja w przyszłość

Automatyzacja budynku w systemie DESIGO™ 

zapewnia długoterminową ochronę inwestycji. 

System ten zapewnia atrakcyjne finansowo 

sposoby wykorzystania istniejących już syste-

mom zarządzania budynkiem i jest otwarty dla 

systemów innych firm. Jako lider rynku zarzą-

dzania i automatyzacji budynków, umiejętnie 

chronimy interesy inwestorów. 

Nowatorskie projektowanie budynków

System DESIGO™ jest pełen nowoczesnych 

rozwiązań, przynoszących korzyści we wszyst-

kich obszarach obsługi budynku. W DESIGO™ 

zastosowano ogólnie uznane standardy 

komunikacji, takie jak: otwarty protokół BAC-

net i technologie internetowe, na poziomie 

automatyki i zarządzania oraz LONMARK na 

poziomie obiektowym. 

Gotowość do integracji 

Jedną z najbardziej godnych uwagi cech 

architektury DESIGO™ jest wielka otwartość. 

Możliwość integrowania systemów innych firm 

na wszystkich trzech poziomach sprawia, że 

DESIGO™ jest pod tym względem rozwiąza-

niem naprawdę uniwersalnym. Do współpracy 

z innymi systemami i komponentami, DESI-

GO™ wykorzystuje takie protokoły jak: OPC, 

BACnet, LON, EIB, KNX, ModBus i M-Bus. Dzięki 

temu projektant systemu może swobodnie 

włączać istniejące już rozwiązania do systemu 

DESIGO™. 

Łatwość obsługi

DESIGO™ charakteryzuje się łatwością obsługi 

instalacji na wszystkich poziomach systemu. 

Lokalne panele operatorskie przyciągają uwagę 

wyraźnymi napisami, przejrzystym systemem 

pomocy i czytelnymi symbolami graficznymi. 

Do sterowania ze stanowiska dyspozytora wy-

korzystuje się środowisko Microsoft Windows 

DESIGO™ – kompetentne 
zarządzanie instalacjami budynku
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BACnet jest znakiem towarowym American 

Society of Heating Refrigerating and 

Air conditioning Engineers Inc. (Norma 

ASHRAE/ANSI 135-1995) 

LONMARK jest zarejestrowanym znakiem 

towarowym Echelon Corporation.



uwzględniające niezbędne wymogi ergonomii. 

Dzięki temu, operatorzy mogą szybko opano-

wać pracę w systemie, a następnie wykorzysty-

wać go w optymalny sposób. 

BACnet – perspektywiczny protokół ko-

munikacyjny

Wymiana informacji pomiędzy sterownikami 

DESIGO™ PX oraz pomiędzy nimi a stano-

wiskiem operatora, odbywa się przy użyciu 

otwartego protokołu komunikacyjnego BAC-

net. Standard ten stał się na całym świecie naj-

popularniejszym rozwiązaniem w systemach 

sterowania i automatyki budynków. Protokół 

ten, niewymagający licencji i niechroniony 

prawami autorskimi, ma kluczowe znaczenie 

przy projektowaniu efektywnych systemów 

wykorzystujących urządzenia różnych firm. 

Innowacje internetowe

Rozwiązania internetowe są obecnie z po-

wodzeniem wykorzystywane w systemach 

sterowania i automatyki budynków. DESIGO™ 

WEB to eleganckie rozwiązanie, umożliwiające 

zarządzanie budynkiem z dowolnego miejsca 

i w dowolnym momencie, wykorzystując je-

dynie przeglądarkę internetową. Dzięki temu, 

użytkownicy mają większą swobodę zapewnia-

jącą efektywniejsze zarządzanie budynkami. 

Ochrona inwestycji 

Wprowadzenie DESIGO™ nie oznacza gwał-

townej zmiany w środowisku istniejących 

systemów. Nasza koncepcja automatyzacji 

budynku przewiduje rozwiązania umożliwiają-

ce etapowe przejście od systemów obecnych 

do systemu DESIGO™. Zainwestowany kapitał 

jest bezpieczny, gdyż system DESIGO™ jest 

kompatybilny z już istniejącymi systemami. 

Czas rozbudowy istniejących rozwiązań można 

określić indywidualnie dla każdego projektu. 

Możliwość rozbudowy

System DESIGO™ nadaje się dla projektów 

wszystkich wielkości. Bogaty wybór sterow-

ników, stanowisk operatorów oraz topologia 

systemu, gwarantują niski koszt początkowy 

przy małych projektach. Równocześnie zawsze 

możliwe jest rozbudowanie małych projek-

tów do poziomu wielkich, wyrafinowanych 

rozwiązań. 

3

Jeżeli chcemy wykorzystać wszystkie 

możliwości tkwiące w systemie zarzą-

dzania i automatyki budynku, a zarazem 

pragniemy ochronić nasze inwestycje, to 

musimy zastosować inteligentny, ekono-

miczny i perspektywiczny sposób komu-

nikacji. 

Przy instalowaniu systemu coraz większe-

go znaczenia nabiera unikanie kosztow-

nych bramek (interfejsów) służących do 

wymiany informacji pomiędzy systemami 

różnych producentów. Dzięki otwartemu 

protokołowi BACnet, można szybko i tanio 

połączyć ze sobą skomplikowane urzą-

dzenia. W sieci BACnet dostęp do funkcji 

i danych, znajdujących się w niej urzą-

dzeń, możliwy jest z poziomu wszystkich 

węzłów sieci. 

Protokół specjalnie opracowany na po-

trzeby zarządzania i automatyki budyn-

ków

Wymiana informacji pomiędzy sterownikami 

DESIGO™ PX oraz pomiędzy nimi a stano-

wiskiem operatora, odbywa się przy użyciu 

otwartego protokołu komunikacyjnego 

BACnet. Perspektywiczny, globalny standard 

BACnet, opracowano pod auspicjami ASHRAE 

(American Society of Heating, Refrigerating 

and Air-Conditioning Engineers) specjalnie na 

potrzeby systemów zarządzania i automatyki 

budynków. DESIGO™ stosuje protokół BACnet 

w sieci LON i Ethernet/IP, umożliwiając wyko-

rzystania istniejącej infrastruktury komunika-

cyjnej. Do spełnienia specyficznych wymagań 

na poziomie obiektowym, układy zarządzania 

pomieszczeniami należące do typoszeregu 

BACnet – specjalista od komunikacji



DESIGO™ RX, wykorzystują idealnie dopaso-

wany standard LonMark. 

BACnet udostępnia ponad dwadzieścia 

predefiniowanych „obiektów” obejmujących 

bogaty wachlarz funkcji systemu, takich jak: 

obsługa alarmów, rejestrowanie danych, 

tworzenie harmonogramów czasowych, 

zdalne sterowanie itp. 

DESIGO™ WEB 
– Internet źródłem informacji
Usterki mogą pociągnąć za sobą nieprze-

widziane konsekwencje dla instalacji 

budynków. Z tego względu operatorzy 

zarządzający budynkiem muszą mieć 

całodobowy, niezależny od miejsca swego 

pobytu, dostęp do wszystkich urządzeń 

systemu automatyki budynku. 

Dzięki DESIGO™ WEB operator budynku ma 

do dyspozycji możliwość globalnej wymiany 

informacji poprzez sieci Intranet i Internet - i to 

niezależnie od miejsca pobytu i czasu. W tych 

budynkach, gdzie inżynier odpowiedzialny za 

utrzymanie instalacji korzysta z DESIGO™ WEB, 

żadna usterka nie umknie jego uwagi. Wystar-

czy, że kliknie przyciskiem myszki, by uzyskać 

informacje konieczne do efektywnego zarzą-

dzania wszystkimi instalacjami i urządzeniami 

włączonymi do systemu. W razie potrzeby 

awaryjne zdarzenia są przesyłane w postaci 

komunikatów SMS, faksem lub pocztą elektro-

niczną. Za pośrednictwem Internetu dostęp-

ne są: graficzny obraz instalacji i urządzeń, 

automatycznie generowane raporty w forma-

cie HTML oraz wykresy i zarejestrowane dane 

statystyczne. 

Bezpośrednia interwencja przez sieci 

komórkowe

Inżynierowie odpowiedzialni za bezawaryjną 

pracę systemu muszą być dostępni w każdej 

chwili. Jeżeli znajdują się poza obiektem, a da-

na wartość osiągnie poziom krytyczny, system 

natychmiast wysyła odpowiedni komunikat 

w postaci SMS, faksem lub pocztą elektronicz-

ną. Po otrzymaniu wiadomości można natych-

miast podjąć bezpośrednie działania, o ile jest 

to konieczne, korzystając ze standardowych 

urządzeń, takich jak: telefon komórkowy, note-

book lub komputer stacjonarny. 

Nie jest konieczne instalowanie dodatkowego 

oprogramowania w urządzeniach standardowo 

komunikujących się z Internetem. W mniej-

szych systemach opłacalnym rozwiązaniem in-

ternetowym jest DESIGO™ PX-WEB. Za jego po-

mocą pracą systemu można sterować poprzez 

przeglądarkę internetową tak jak przy użyciu 

lokalnego panelu operatora. Inżynier nie 

musi już osobiście znajdować się przy panelu. 

Fabrycznie skonfigurowany Web Server jest 

bezpośrednio zintegrowany ze sterownikiem, 

na poziomie automatyki, dzięki czemu nie ma 

potrzeby korzystania z serwera sieciowego. 
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W pakiecie DESIGO™ SOLUTIONS oferuje-

my sprawdzone moduły komunikacyjne, 

spełniające szeroki wachlarz wymagań 

w dziedzinie automatyki budynków. 

Dzięki nim można znormalizować układy 

automatyki oraz ujednolicić monitoro-

wanie i sterowanie całym budynkiem. 

Wszystko to jest owocem współpracy 

pomiędzy oddziałami Siemens a firmami 

zewnętrznymi oraz efektem zastosowania 

standardowych protokołów. 

W pakiecie DESIGO™ SOLUTIONS klient otrzy-

muje znacznie więcej niż zwykłą sumę funkcji 

poszczególnych składników systemu. Dodatko-

we korzyści to: 

Sterowanie z jednego stanowiska dyspozytor-

skiego: 

•  Sprawny dostęp do wszystkich danych i jed-

nolity sposób ich prezentacji; 

•  Łatwe sterowanie różnymi typami instalacji; 

•  Globalne raporty i zarządzanie alarmami. 

Komunikacja „każdy z każdym”: 

•  Informacje są dostępne tam gdzie są potrzeb-

ne; 

•  Zautomatyzowane współdziałanie i wymiana 

danych. 

Elastyczność i swoboda: 

•  Modyfikowanie konfiguracji i sposobu 

działania systemu bez konieczności zmiany 

połączeń elektrycznych lub instalowania 

nowego sprzętu. 

Efektywność funkcjonalna 

podnosząca opłacalność 

systemu: 

•  Niższe koszty eksploatacji; 

•  Niższe koszty szkolenia. 

Komfort i mniejsze zużycie energii: 

•  Nowe sposoby oszczędzania energii 

dzięki współpracy systemów; 

•  Ocena parametrów pracy. 

Nie występują tu wysokie koszty początkowe 

i eksploatacji, związane z integracją przepro-

wadzoną na potrzeby konkretnego projektu. 

Moduły tworzące DESIGO™ SOLUTIONS są 

nieprzerwanie modernizowane, tak by swym 

zasięgiem mogły obejmować wymienione 

poniżej funkcje: 

Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja

Integrujemy systemy chłodzące, instalacje 

grzewcze, wentylacyjno-klimatyzacyjne, kotły 

i pomp oraz optymalizujemy związane z nimi 

systemy sterowania i monitoringu. Zapewnia-

my pełne zintegrowanie tych instalacji i urzą-

dzeń zgodnie z ogólną strategią zarządzania 

i automatyki budynku. 

Oświetlenie 

Za pomocą DESIGO™ SOLUTIONS można 

zintegrować takie urządzenia jak: wykrywa-

cze obecności wyposażone w czujniki światła 

dziennego i zespoły sterujące na podczerwień. 

Dzięki temu, oświetleniem i klimatyzacją moż-

na sterować, będąc w danym pomieszczeniu 

lub zdalnie, ze stanowiska dyspozytorskiego. 

Aby dodatkowo ograniczyć zużycie energii, 

można wykorzystać detektor obecności i za 

jego pomocą przełączać system z trybu obec-

ności do stanu 

oczekiwa-

nia. 

DESIGO™ SOLUTIONS 
– droga do kompleksowego 
sterowania budynkiem
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Instalacje elektryczne 

Integracja instalacji elektrycznych obejmuje 

systemy zasilania, przetwarzania i rozdziału 

prądów niskiego i wysokiego napięcia. Oprócz 

szczegółowych danych o zużyciu energii klient 

otrzymuje również informacje pozwalające na 

szybką lokalizację awarii. Jeżeli pobór energii 

elektrycznej jest monitorowany przez znajdu-

jący się w budynku system HVAC, to możliwa 

jest bezpośrednia regulacja i optymalizacja jej 

zużycia. 

Pożar 

Proste alarmy pożarowe stosowane w ubie-

głych latach ustąpiły obecnie miejsca inte-

ligentnym systemom wykrywania pożaru. 

Eliminują one fałszywe alarmy i mogą przesy-

łać informacje, również w postaci graficznej, 

do straży pożarnej. Konieczne jest zintegrowa-

nie systemów wykrywania pożaru z systemem 

automatyki budynku, gdyż pozwala to szybko 

i precyzyjnie przekazywać informacje alarmo-

we różnym pracownikom, zgodnie z przyjętymi 

kryteriami. Bardziej skomplikowane procedury 

przeciwpożarowe można w prosty i niezawod-

ny sposób zrealizować poprzez bezpośrednie 

wykorzystanie instalacji HVAC. 

Bezpieczeństwo 

Systemy bezpieczeństwa muszą spełniać coraz 

wyższe wymagania funkcjonalne. W stoso-

wanych obecnie rozwiązaniach zanotowano 

wielki postęp. Dotyczy to zarówno kontroli 

dostępu, systemów telewizji przemysłowej, 

jak również ochrony przed wtargnięciem 

niepowołanych osób. W DESIGO™ SOLUTIONS 

dane z tych podsystemów są zintegrowane 

w systemie zarządzania i automatyki budynku 

i prezentowane w przejrzysty sposób. 

Procesy przemysłowe 

Włączenie modułów SIMATIC do środowiska 

systemu DESIGO™ otworzyło przed naszymi 

klientami nowy obszar dodatkowych zasto-

sowań. Dzięki temu, atrakcyjne przemysłowe 

rozwiązania dostępne w SIMATIC S7 można 

z powodzeniem wykorzystać w systemach 

zarządzania i automatyki budynków. 

Dodatkowe zastosowania 

Integrujemy także systemy kontroli dostępu, 

sterowania drzwiami, windami i schodami 

ruchomymi oraz różne specjalistyczne roz-

wiązania, takie jak systemy rezerwacji miejsc 

w hotelach. W momencie zgłoszenia się gościa 

do recepcji hotelowej, w pokoju wynajętym 

przez niego, automatycznie włączają się 

systemy ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, 

łączności telefonicznej, telewizji i inne. 

6

DESIGO™ INSIGHT – zarządzanie 
kosztami eksploatacji
Stanowisko dyspozytorskie DESIGO™ 

INSIGHT daje wielkie możliwości zwięk-

szenia efektywności działań zarówno 

inwestorowi, jak i użytkownikowi. Wy-

dajne oprogramowanie prezentujące 

dane o zużyciu energii pozwala znacznie 

obniżyć jej zużycie. Oprócz tego DESIGO™ 

INSIGHT zapewnia pełną kontrolę nad 

kosztami personelu. 

Stanowisko dyspozytorskie DESIGO™ INSI-

GHT służy do prezentacji różnych procesów 

realizowanych w budynku oraz do sterowania 

nimi. Zawiera ono bogaty zestaw programów 

komputerowych pozwalających w prosty 

i efektywny sposób zarządzać funkcjonowa-

niem budynku. Możliwości DESIGO™ INSIGHT 

są wręcz nieograniczone, z jednego stanowi-

ska dyspozytorskiego można zarządzać nawet 

tysiącem budynków. Nie trzeba chyba tu 

dodawać, że zdecydowanie obniża to koszty 

eksploatacyjne. 



Elastyczne zarządzanie alarmami

DESIGO™ INSIGHT służy do centralnego od-

bierania, przetwarzania i oceniania alarmów, 

pochodzących ze wszystkich zintegrowanych 

systemów. Dysponuje bardzo efektywnym sys-

temem przesyłania alarmów – dzięki wykorzy-

staniu faksu, poczty elektronicznej, pagera lub 

komunikatów SMS, sygnał alarmowy dotrze do 

operatorów gdziekolwiek by się oni nie znajdo-

wali i niezależnie od tego, czy powiadomiona 

została obsługa stanowiska dyspozytorskiego. 

Analiza danych energetycznych

Integrujemy mierniki zużycia energii umiesz-

czone przy różnych urządzeniach znajdujących 

się w budynku. Dane z tych mierników są 

ciągle rejestrowane przez system zarządzania 

budynkiem. Dzięki temu można porównać 

faktyczne zużycie energii z planowanym. 

Regularne raporty (na przykład informujące 

o charakterystyce zużycia energii) pomagają 

ustalić, czy środki mające na celu zoptymali-

zowanie eksploatacji budynku są skuteczne 

oraz pokazują miejsca, w których należałoby 

interweniować. 

Planowa optymalizacja systemu

W pełni zintegrowane przetwarzanie danych 

archiwalnych i otrzymywanych w czasie rze-

czywistym pozwala szybko, w zaplanowany 

sposób, zoptymalizować działanie instalacji 

i urządzeń. Dostępne są dodatkowe progra-

my: ADP (zaawansowane przetwarzanie da-

nych) oraz CC (kontrola zużycia)), dysponują-

ce dodatkowymi możliwościami archiwizacji 

i funkcjami oceny zarejestrowanych danych. 

Sprawdzone rozwiązania 

DESIGO™ INSIGHT można zainstalować w bu-

dynkach o dowolnej wielkości. Nasza oferta 

dotyczy zarówno małych systemów, obejmu-

jących do 50 punktów danych, jak również 

wielkich kompleksów budynków, posiada-

jących ponad 100 tysięcy takich punktów. 

Nieważne, czy jest to biurowiec, budynek 

fabryczny, hotel czy szpital – w DESIGO™ 

INSIGHT znajdą się rozwiązania właściwe dla 

każdego z nich. 
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DESIGO™ INSIGHT 
– interfejs graficzny

Interfejs użytkownika systemu zarządza-

nia i automatyki budynku musi dyspono-

wać bogatymi możliwościami graficznymi, 

w celu zaprezentowania różnych skom-

plikowanych procesów. Obraz przedsta-

wiany użytkownikowi nie tylko musi być 

zrozumiały, ale także dawać możliwość 

precyzyjnego sterowania systemem. 

Wszechstronność grafik interfejsu użytkowni-

ka DESIGO™ nie pozostawia nic do życzenia. 

Nawet złożone zależności, na przykład wykresy 

Moliera lub krzywe grzewcze, można przedsta-

wić przejrzyście, wszystko w wysoce reali-

stycznej grafice 2D lub 3D, dającej cały szereg 

nowych możliwości dzięki szybkości systemu. 

Mogą być do niego importowane formaty gra-

ficzne AutoCad i inne kompatybilne z Windows. 

Prosta integracja

Dzięki przemyślanemu i metodycznemu 

stosowaniu standardowych technologii i zin-

tegrowanego oprogramowania SCADA®*, 

systemy innych firm można łatwo i ekono-

micznie przyłączyć do systemu DESIGO™ 

INSIGHT, używając na przykład protokołów 

BACnet, OPC lub internetowego. Metodą tą 

można instalować i uruchamiać złożone sys-

temy, obniżając jednocześnie koszty eksplo-

atacji budynku. 

Otwarte interfejsy 

Dzięki posiadaniu różnorodnych interfejsów, 

DESIGO™ można bez trudu zintegrować ze 

specjalistycznymi aplikacjami występującymi 

tylko u danego użytkownika, na przykład 

służącymi do zarządzania różnymi obiektami 

*SCADA®: Supervisory Control and Data 

Acquisition Software, opracowany za 

pomocą Citect Software, © CiTechnologies 

Pty Ltd. 1995 - 2002
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lub pracami serwisowo-konserwacyjnymi. 

Dalszą zaletą, ułatwiającą prace inżynierskie, 

jest możliwość importu danych za pomocą 

prostej metody „przeciągnij i upuść” z DESIGO™ 

INSIGHT wprost do aplikacji Microsoft Office, 

w celu dalszej analizy. 

Standardowa technologia

Stanowisko dyspozytorskie DESIGO™ INSIGHT 

zbudowano przy użyciu uznanych standar-

dów w technice komputerowej, takich jak: 

ActiveX, DCOM, OLE i serwer Microsoft SQL. 

Dzięki temu system można łatwo zainstalować 

i wykorzystywać na komputerze osobistym 

oraz używać w nowoczesnym środowisku 

biurowym. 

8

DESIGO™ PX 
– wszechstronne sterowanie
Sterowniki DESIGO™ PX w wyjątkowy 

sposób spełniają wymagania stawiane 

przed urządzeniami, tworzącymi systemy 

monitorująco-sterujące, zarządzające in-

stalacjami grzewczymi, wentylacyjnymi, 

klimatyzacyjnymi i innymi, znajdującymi 

się w budynku. 

DESIGO™ PX to właściwy wybór, nie tylko ze 

względu na możliwość łatwej rozbudowy, 

swobodę programowania i modułowa budo-

wę, ale także z powodu otwartości na rozwią-

zania pochodzące od innych producentów. 

Zróżnicowane pod względem sposobu dostępu 

i możliwości funkcjonalnych wymagania, są tu 

w całej rozciągłości spełniane przez różnorod-

ne sterowniki rodziny DESIGO™ PX

Sterowniki swobodnie programowalne

Mając do dyspozycji całą rodzinę programowa-

nych sterowników DESIGO™ PX zapewniona 

jest maksymalna elastyczność, a tym samym 
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optymalne monitorowanie i sterowanie 

instalacjami budynku. Wszechstronne funkcje 

sterowników, takie jak: obsługa alarmów, funk-

cje czasowe oraz lokalna rejestracja danych, 

spełniają wszystkie wymagania związane z in-

stalacjami w budynkach. Sterowniki działają 

autonomicznie w rozproszonych sieciach ste-

rujących. Komunikacja odbywa się przy użyciu 

otwartego protokołu BACnet, w sieci LON lub 

Ethernet/IP. 

Są dostępne w dwóch typoszeregach. 

DESIGO™ PX – budowa kompaktowa

•  Zintegrowane terminale wejściowe i wyjścio-

we; 

• Bezpośrednio przyłączany sprzęt peryferyjny. 

Małogabarytowe sterowniki kompaktowe, 

posiadające różne konfiguracje wejść / wyjść, 

nadają się do wykorzystania w szerokim wa-

chlarzu zastosowań. Wykonawczo-pomiarowe 

urządzenia peryferyjne są przyłączone bezpo-

średnio do sterowników. 

DESIGO™ PX – budowa modułowa

• Modułowa budowa; 

• Elastyczna kombinacja wejść/wyjść; 

•  Moduły z przełącznikami i sygnalizatorami 

ręcznego sterowania; 

•  Elastyczna, tania adaptacja do każdej insta-

lacji. 

Sterowniki należące do modułowego typo-

szeregu PX można połączyć przez magistralę 

‘field bus’ z całą gamą modułów wejść/wyjść 

DESIGO™. Różnorodne moduły wejść/wyjść 

doskonale nadają się do lokalnego sterowania 

ręcznego, w sytuacjach awaryjnych, przez 

obsługę techniczną budynku. 

Projektowanie, obsługa i uruchomienie

Do projektowania, obsługi i uruchomienia ste-

rowników dostępne są profesjonalne narzędzia 

programistyczne, wraz z bogatą biblioteką 

sprawdzonych algorytmów sterowania. 

Tworzenie programu opiera się na użyciu 

łatwych w obsłudze bloków funkcjonalnych 

i aplikacji napisanych w nowym języku D-MAP. 

Język ten jest zoptymalizowany pod kątem 

wykorzystania w aplikacjach sterowania insta-

lacjami w budynkach i bazuje na standardzie 

IEC 1131. Graficzny sposób programowania 

zapewnia wysoką efektywność pracy, a jego 

uruchomienie ułatwiają funkcje rejestracji 

danych i ich monitoringu online. 

Bogate doświadczenia

DESIGO™ PX to owoc wieloletnich doświad-

czeń setek specjalistów od tworzenia i urucha-

mia aplikacji i systemów. 

Zarówno nowy język programowania D-MAP, 

jak i aplikacje obsługujące instalacje technicz-

ne budynku, przeszły wszechstronne próby 

w licznych badaniach laboratoryjnych i w wa-

runkach rzeczywistych. 

Monitorowanie i sterowanie instalacją 

poprzez Internet.

Panele operatorskie dają możliwość 

prostego, lokalnego sterowania systemem. 

Można, np. nastawić temperaturę w sali 

konferencyjnej, program czasowy oraz 

sprawdzić dynamiczną odpowiedź.



Wymagania stawiane przed systemami 

zarządzania pomieszczeniami są w prak-

tyce coraz bardziej wyrafinowane. Biorąc 

pod uwagę wielką różnorodność zastoso-

wań pomieszczeń budynku, a także moż-

liwość zmiany ich przeznaczenia w czasie, 

trzeba stwierdzić, że otwartość i elastycz-

ność mają tu pierwszorzędne znaczenie. 

Jeżeli w biurze, sklepie lub restauracji trzeba 

zapewnić wysoki komfort cieplny, to idealnym, 

rozwiązaniem jest regulator DESIGO™ RX. Jest 

to wszechstronny, dający łatwo się adapto-

wać, regulator zarządzający pomieszczeniem, 

sterujący ogrzewaniem, wentylacją, klimatyza-

cją, oświetleniem i żaluzjami. Ponadto można 

go bezpośrednio zintegrować z urządzeniami 

innych dostawców, jeżeli tylko są one kompa-

tybilne z profilami LONMARK. Zastosowanie 

tego uznawanego na całym świecie standardu 

doskonale chroni przyszłość poczynionych już 

inwestycji. Gdy tylko zajdzie taka potrzeba, DE-

SIGO™ RX można szybko i tanio zaadaptować 

do nowych wymagań. 

Elastyczne wykorzystanie przestrzeni

Nieprzerwanie wzrastają wymagania odnośnie 

elastycznej aranżacji pomieszczeń w nowych 

budynkach. DESIGO™ RXT10 jest narzędziem 

służącym do uruchamiania i obsługi regula-

torów serii DESIGO™ RX. Może być również 

wykorzystany do szybkiej, a zarazem prostej, 

zmiany aranżacji pomieszczeń, bez konieczno-

ści zmiany okablowania. Wystarczy do sterow-

nika załadować nowy program aplikacyjny, 

wybrany z bogatej biblioteki sprawdzonych 

rozwiązań. 

Forma i funkcje

Dzięki stosowaniu bezprzewodowej komu-

nikacji czujników z DESIGO™ RX, można bez 

trudu wykonywać instalacje nawet tam, gdzie 

występują poważne ograniczenia architek-

toniczne. Uniwersalne konsole operatorskie 

sterujące oświetleniem, żaluzjami i instalacją 

HVAC, zdobyły wyróżnienia za doskonałość 

formy. DESIGO™ RX w całej rozciągłości spełnia 

współczesne wymagania związane ze sterowa-

niem oświetleniem i wentylacją. 

Prosty i niezawodny

DESIGO™ RX daje się łatwo zintegrować 

z systemem zarządzania budynkiem DESIGO™ 

Insight, dając użytkownikowi wszechstronny 

i przejrzysty obraz warunków panujących we 

wszystkich pomieszczeniach. Dzięki użyciu 

technologii LON, możliwe jest rozproszone ste-

rowanie, co nadaje temu rozwiązaniu niezwy-

kle wysoką elastyczność. 
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DESIGO™ RX – elastyczne 
zarządzanie pomieszczeniami



Regulatory dla pomieszczeń DESIGO™ RX

W skład systemu DESIGO™ RX wchodzi rodzina 

regulatorów, wraz z bogatą biblioteką aplikacji 

stosowanych w układach zarządzania pomiesz-

czeniami. Należą do nich również kombinowa-

ne aplikacje: 

Modułowe rozwiązanie sterowania HVAC, 

oświetleniem i żaluzjami

• Atrakcyjne cenowo; 

•  Wiele funkcji realizowanych przez jedno, 

ergonomicznie zaprojektowane, urządzenie. 

Sterowania grzejnikami, chłodzeniem 

sufitowym i przepływem powietrza

•  Jedno urządzenie wyróżniające się prostotą 

działania i obsługi. 

•  Sygnały wyjściowe dla tanich siłowników 

zaworów termicznych

•  Standardowy interfejs do kompaktowych 

sterowników VAV. 

Kompaktowy zespół sterowania fan-coila

•  Niskie koszty instalacji (zintegrowane prze-

kaźniki i transformator); 

• Zwarta konstrukcja; 

• Prosta, ergonomiczna obsługa.
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Building Automation
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www.sibt.pl
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Tajwan, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Zjednoczone Emiraty Arabskie 

oraz przedstawicielstwa w ponad 80 krajach. 

Do grona naszych klientów w Polsce należą między innymi: 

Kultura i Sztuka: Teatr Narodowy, Teatr Wielki, Pałac Prezydencki, Muzeum Czartoryskich 

(Kraków), Zamek w Malborku, Wawel, Muzeum Narodowe (Kraków), Kościół Mariacki, 

Pałac Karniewskich (Warszawa); 

Hotele: Hyatt (Warszawa), Panorama (Wrocław), Holiday Inn (Warszawa, Gdańsk), Mercure 

(Warszawa, Poznań), Hotel Sheraton (Warszawa), Hotel Continental (Kraków), Grand Hotel (Lublin); 

Transport: Porty Lotnicze: Okęcie, Katowice–Pyrzowice, Kraków-Balice, Poznań Ławica; Prom 

Pomerania; Metro Warszawskie; 

Administracja Państwowa: Ministerstwo Gospodarki (Warszawa), MSZ (Warszawa), Urząd Rady 

Ministrów (Warszawa), PWPW (Warszawa), Mennica Państwowa (Warszawa), Sąd Najwyższy 

(Warszawa), Komisja Planowania URM (Warszawa), Najwyższa Izba Kontroli (Warszawa); 

Sieci handlowe: TESCO, Geant, IKEA; 
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