
Zdalny układ 
monitoringu i sterowania 

(ZUMiS) 

www.acontrol.com.pl
rozdział 
energii



Bezpieczeństwo i stała kontrola
Zdalny układ monitoringu i sterowania (ZUMiS) 
pozwala na monitorowanie aktualnego stanu 
układów zasilania i automatyki przemysłowej 
oraz sterowanie nimi za pomocą urządzenia 
mobilnego. Możliwości aplikacji przedstawiono 
na przykładzie układu samoczynnego załączania 
rezerwy (SZR) pracującego w oparciu o sterownik 
programowalny (PLC). Monitorowane parametry 
odczytywane są z jednostki centralnej przy 
wykorzystaniu protokołu komunikacyjnego 
Modbus TCP. Użytkownik ma również możliwość 
obserwowania parametrów sieci oraz wartości 
temperatur poszczególnych sekcji.  

Podejmowane działania, stany awaryjne  
i komunikaty rejestrowane są w odpowiedniej 
sekcji aplikacji oraz zapisywane do pliku .txt  
w wewnętrznej pamięci urządzenia mobilnego. 
ZUMiS pozwala na obsługę szeregu urządzeń 
podłączonych do sieci (lokalnej, kablowej, 
światłowodowej lub ethernet) przez 
wielu użytkowników o różnych poziomach 
uprawnień. Zaletą prezentowanej aplikacji 
jest wieloplatformowość (Android, IOS, 
Windows). Rozwiązanie ułatwia zarządzanie 
przedsiębiorstwem, podnosząc jakość i wydajność 
pracy, jednocześnie ograniczając koszty. 



Dedykowany dla: 
 • stacji zasilających 
 • systemów rozdzielnic i złącz
 • pozostałych układów zasilających  

i sterowniczych, wymagających częstego dozoru  

W sektorach infrastuktury  
elektrotechnicznej:
 • przedsiębiorstw 
 • zakładów przemysłowych
 • obiektów użyteczności publicznej
 • energetyki kolejowej i zawodowej  

Elementy układu: 
 • urządzenie mobilne 
 • aplikacja umożliwiająca zdalne sterowanie 
 • rozdzielnica 
 • układ samoczynnego załączania rezerwy SZR 
 • analizatory parametrów sieci
 • czujniki temperatury poszczególnych sekcji 
 • moduły stanu przepalenia wkładek  

bezpiecznikowych w rozłącznikach
 • wewnętrzna pamięć urządzenia 

rozdział 
energii



Funkcjonalność układu: 
 • łatwa instalacja i integracja dla istniejących 

rozwiązań układów rozdzielczych  
i sterowniczych 

 • zdalny monitoring i diagnostyka
 • powiadamianie zdarzeniowe (SMS)
 • zdalne sterowanie urządzeniami 
 • archiwizacja danych i alarmów
 • rozwiązanie opracowane na ogólnodostępnych 

komponentach handlowych  
(PLC, HMI, SMS-gate, IPad)

 • architektura rozwiązania modułowego  
z możliwością dostosowania  
do indywidualnych potrzeb użytkownika



Wersje układu:  
 • lokalna - w obszarze rozdzielnicy głównej 

obiektu, wykorzystanie urządzenia mobilnego 
wraz z aplikacją poprzez połączenie  
z wewnętrzną siecią WiFi

 • wielostanowiskowa - dla wielu rozdzielnic 
rozproszonych, połaczonych komunikacyjną siecią 
kablową lub światłowodową w ramach jednego 
obiektu

 • obiekty rozproszone - dla wielu obiektów 
w różnej lokalizacji z wykorzystaniem sieci 
ethernetowych

Korzyści: 

szybka w instalacji aplikacja  
na urządzenia mobilne

prosta i intuicyjna obsługa 

dostęp do urządzeń nadzorowanych  
z dowolnego miejsca 

zapis i odczyt historii dokonywanych  
zmian parametrów

bezpieczne połączenie

monitoring prewencyjny skutecznie 
poprawiający wskaźnik efektywności OEE 

szybka lokalizacja usterek redukująca  
czas ich usuwania, skutecznie wpływająca  
na jakość wskaźników MTBF i MTTR

pewna redukcja kosztów bezpośrednich 
w przypadku zastosowania rozszerzenia 
funkcjonalnego moniTorus
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