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O firmie
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Nasus Sp. z o. o. Sp. k. jest firmą specjalizującą się w dziedzinie automatyki 
przemysłowej oraz telemetrii. Przedmiotem działalności jest projektowanie, 
realizacja, a także integracja systemów:

● automatyki przemysłowej;
● telemetrii dla branż sieciowych;
● wizualizacji procesów;
● BMS dla zakładów produkcyjnych.

Zakres działalności firmy obejmuje branże sieciowe: wodociągi i kanalizacja, 
ciepłownictwo, gazownictwo, energetyka oraz produkcja: spożywcza i chemiczna.

Jesteśmy autoryzowanym partnerem firm:

 
      Biorącym udział w programie WAGO SOLUTION PROVIDER           Tel-Ster, producenta oprogramowania TelWin SCADA

 



  

System BMS

System BMS:
(ang. Building Management System)

● integracja występujących na obiekcie instalacji;
● kontrola parametrów pracy poszczególnych urządzeń;
● sterowanie;
● informowanie administratora systemu o występujących na obiekcie 

alarmach.
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Założenia systemu BMS

Integracja obiektów:

● centrale wentylacyjne;
● klimatyzatory/wentylatory;
● węzły cieplne;
● agregaty chłodnicze;
● sprężarki;
● kotłownia parowa;
● przepompownia ścieków;
● pompownia przeciwpożarowa;
● analizatory sieci;

● wizualizacja: produkcja wody surowej;

● wagi BIG-BAG;
● stacje rozładunkowe BIG-BAG;
● paletyzatory.
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Struktura systemu BMS

serwer SCADA
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Schemat transmisji
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Schemat transmisji - opis
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Schemat transmisji - opis
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Schemat transmisji - opis
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Schemat transmisji - opis

www.nasus.pl10/32



  

Schemat główny systemu BMS
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Schemat główny systemu BMS - opis
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Schemat główny systemu BMS - opis
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Centrala wentylacyjna
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Centrala wentylacyjna
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Węzeł cieplny
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Węzeł cieplny
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Woda lodowa + agregat chłodniczy
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Woda lodowa + agregat chłodniczy
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Raporty
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Statystyki pracy
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Sprężarkownia
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Sprężarkownia
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Status alarmów
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Centrala wentylacyjna
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Centrala wentylacyjna
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Centrala wentylacyjna
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Kotłownia parowa
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Pompownia przeciwpożarowa
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Przepompownia ścieków
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Produkcja wody surowej
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Dziękuję za uwagę!
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	Slajd 1
	Slajd 2
	Slajd 3
	Slajd 4
	Slajd 5
	Slajd 6
	Slajd 7
	Slajd 8
	Slajd 9
	Slajd 10
	Slajd 11
	Slajd 12
	Slajd 13
	Slajd 14
	Slajd 15
	Slajd 16
	Slajd 17
	Slajd 18
	Slajd 19
	Slajd 20
	Slajd 21
	Slajd 22
	Slajd 23
	Slajd 24
	Slajd 25
	Slajd 26
	Slajd 27
	Slajd 28
	Slajd 29
	Slajd 30
	Slajd 31
	Slajd 32

