
 
 

 
 

LMS ENERGIS - řízení nejen svítidel 

 
LMS ENERGIS lze rozšířit i o jiné prvky k řízení či monitoringu: 

 

 vizualizace, monitoring spotřeby a regulace analogových světelných okruhů 1-10V 

 vizualizace, monitoring spotřeby a on/off funkce pro neDALI svítidla (např. historické lustry v 

restauracích, nebo hotelech) 

 multilevel škálování LMS ENERGIS pro holdingové struktury bez omezení v horizontální i 

vertikální struktuře 

 provozní deníky, statistiky spotřeby, statistiky poruch apod.  

 zapojení IP kamer přímo do monitorovacího a ovládacího prostředí webového prohlížeče, s 

možností sledování daného provozu 

 ovládací rozhraní od průmyslových tlačítek, přes standardní analogové vypínače, 

designové HW panely až po pohodlné ovládání standardními dotykovými tablety, nebo 

mobilními telefony 

 on/off funkce pro vnitřní i venkovní žaluzie, nebo rolety 

 on/off funkce pro vjezdové brány a závory 

 monitoring spotřeby, monitoring provozních hodin, on/off funkce pro výrobní stroje a strojní 

celky v průmyslových provozech 

 on/off funkce pro klimatizaci/topení 

 otevírání  a zavírání elektrických stahovacích vrat (např. u pneuservisu) 

 ovládání projekčních pláten v zasedacích místnostech, zapínání a vypínání TV (nebo jiných 

vestavěných obrazovek v hotelu/obchodě..) 

 externí teploměr 

 HTP – High Thermal Protection – ochrana osvětlovacích soustav proti vysokým teplotám 

okolního prostředí 

 měření, tabulkové a grafické zobrazení, archivace dat o spotřebě el. energie, plynu, tepla, 

chlazení, spotřeby vody 

 jazykové mutace ovládacího prostředí (čeština, slovenština, angličtina, němčina, 

francouzština, japonština, polština, vietnamština) 

 ovládání dalších zařízení prostřednictvím DALI relé 

 funkce autodiagnostiky 

 energetický management samosprávných celků (obcí, měst, krajů,...) 

 energetický management domácností a maloodběratelů 

 



 
 

 
 

Energetický monitoring – měření a sběr dat nejen 

z osvětlovacích soustav, ale i sledování chodu např. 

strojů, dozor, sledování, vyhodnocování distribuce 

médií z jiných měřících přístrojů (elektro, voda, plyn, 

teplo, chlazení odpady, emise). LMS ENERGIS 

zobrazuje uložená data v grafickém rozhraní, a to jak 

aktuální naměřené hodnoty, tak archivované hodnoty 

v různých časových řezech od jedné minuty až po 

roční údaje. Tímto grafickým rozhraním lze vytvářet 

grafické rozhraní na míru požadavkům uživatelů 

včetně interaktivního spouštění dalších vnitřních funkcí 

LMS ENERGIS. Další využití je v oblasti dispečerského 

řízení. 

 

Výstrahy - Podle zadaných parametrů v datovém modelu systém vyhodnocuje veškeré poruchy 

na jednotlivých komponentech osvětlovací soustavy, úplnost sledovaných dat, překročení 

limitních hodnot, chyby ve zpracování dat nebo poruchy jednotlivých částí systému. Tyto události 

jsou ukládány v datovém skladu a zpřístupněny k prohlížení. Na některé události systém vyžaduje 

interaktivní zásah uživatele. V případě potřeby lze tyto události nasměrovat na jiná koncová 

zařízení uživatele, například do e-mailu nebo na mobilní telefon uživatele. 

 

Targeting (práce s plánem, plánováním) – LMS ENERGIS vkládá a upravuje plánované hodnoty od 

hodinové úrovně pro všechny uložené datové body. Pro sestavení plánu jsou využity buď vnitřní 

funkce LMS ENERGIS, nebo speciální SW moduly napojené do datového skladu pomocí 

webových služeb. Funkce Targeting dovoluje srovnávat skutečnost proti plánu, počítá prognózu 

vývoje skutečnosti a podle nastavených parametrů varuje uživatele o možném vybočení z 

normálního stavu. Výstupy této funkce jsou k dispozici v tabulkovém i grafickém zobrazení. 

 

Technický controlling (vnitropodnikové rozúčtování/fakturace) - Slouží k objektivnímu rozdělení 

spotřeb energií a surovin na jednotlivá nákladová či organizační střediska včetně finančního 

vyjádření. Pro ocenění jednotlivých energií a surovin se využívají vnitropodnikové ceníky, které 

dovolují nastavit tarifní i vícesložkové ceny. Výstupy jsou obvykle přímo propojeny s účetním 

modulem ekonomického informačního systému, aby se omezil negativní vliv lidského činitele při 

přenosu dat. 

 

Fakturace - Plně pokrývá potřeby například majitelů obchodních, nebo kancelářských komplexů v 

oblasti fakturace jednotlivým obchodním jednotkám, nebo jednotlivým nájemcům. Podporuje 

fakturaci všech druhů energií, vyhodnocuje odchylky od sjednaného odběru a překročení 

kapacity. Pro ocenění jednotlivých energií se využívají ceníky, které dovolují nastavit tarifní i 

vícesložkové ceny. Výstupy jsou přímo propojeny s fakturačním modulem ekonomického 

informačního systému, aby se omezil negativní vliv lidského činitele při přenosu dat. 

 

Trendy – LMS ENERGIS archivuje data neomezeně dlouho podle HW možností centrálního serveru. 

Pro práci s těmito daty slouží funkce WebGraf. 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

Odběrové diagramy - Tato funkce sleduje odběrové diagramy nejen elektrické energie, ale 

případně i plynu, stlačeného vzduchu, tepla a pod. Jsou k dispozici čtvrthodinové, hodinové a 

denní odběrové diagramy pro případ odběru, dodávky nebo kombinace obou předchozích. 

Funkce vyhodnocuje aktuální stav odběru, jeho prognózu ke konci intervalu a upozorňuje 

uživatele na možné překročení sjednaného odběru včetně doporučení na snížení spotřeby. LMS 

ENERGIS automaticky reguluje stranu spotřeby tak, aby nedošlo k překročení sjednaného odběru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

 

 

Více informací naleznete na webu: www.lms-helios.cz  

 

Případně nás kontaktujte: 

 

Helios Group spol. s r.o. 

Příkop 838/6 

602 00 Brno 

Czech Republic 

 

mobil:  +420 777 780 900 

e-mail:  info@helios.cz    

 

 

http://www.lms-helios.cz/
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